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YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığından:
HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve
Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (m) ve (n)
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Eğitim Merkezi Başkanının” ibaresi “Başkanın” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adaylara sicil numarası verilir ve Genel Müdürlükte haklarında gizli sicil dosyası ile
özlük dosyası tutulur.”
“Adayın kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eserleri ve yazıları, aile
durumu, staj yaptığı yerler, izin, rapor, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, askerlik durumu, başka görevlerde geçen hizmetleri gibi hususlar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine kaydolunur.
Özlük dosyasına üçüncü fıkrada yer alan bilgilere ait belgeler ile diğer belgeler konulur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim
Merkezi Başkanı ve Daire Başkanı” ibaresi “Akademi ilgili daire başkanı” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ve beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adaylar hakkında düzenlenen (1) numaralı gizli fişler arasındaki farklılıkların değerlendirildiği ve kişisel görüş ve kanaatlerin yer aldığı (2) numaralı gizli fiş, staj dönemi sonunda
ilgili adalet komisyonu başkanı tarafından düzenlenir.”
“b) İdarî yargı adayları için; Danıştayda düzenlenenler hemen, Akademide düzenlenenler hazırlık ve son eğitim döneminin sonunda, staj mahkemelerinde düzenlenenler staj döneminin sonunda,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“ b) İdarî yargıda meslek öncesi eğitim; staj ve eğitim olmak üzere iki dönemden oluşur.
Staj dönemi on yedi aydır. Eğitim dönemi ise hazırlık eğitimi üç ay, son eğitim dört ay olmak
üzere toplam yedi aydır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10/A – Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı
hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitim süresi bir yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:
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a) Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitimi iki kısma ayrılır:
1) Birinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı
adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır.
Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi iki ay, genel staj dönemi bir aydır.
2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı
adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak imkânlar ölçüsünde adayların istekleri
göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle,
Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar ve
bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi beş ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.
b) Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığında meslek öncesi eğitim, staj ve
eğitim olmak üzere iki dönemden oluşur. Staj dönemi yedi aydır. Eğitim dönemi ise hazırlık
eğitimi iki ay, son eğitim üç ay olmak üzere toplam beş aydır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Eğitim Merkezince” ibaresi “Akademide” şeklinde değiştirilmiş, (e) bendine ve (f) bendine sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.
“4) Yargıtayda,”
“4) Danıştayda,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim
Merkezindeki” ibaresi “Akademideki” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim
Merkezinde” ibaresi “Akademide” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Türkiye Adalet Akademisi Kanunu,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Türkiye
Adalet Akademisi Kanunu ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Adaylık Süresinin Sonunda Yapılan Sınavda Başarısız Olanlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Meslek öncesi eğitim” ibaresi “Adaylık süresinin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Hazırlık ve son eğitim döneminde birinci disiplin amiri Akademinin ilgili daire başkanı, ikinci disiplin amiri Başkandır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına “2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi gereğince, mülga” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına “2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci
maddesi gereğince, mülga” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Adalet Bakanlığından:
HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ
MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve
Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“f) Genel staj: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden geçen adlî
yargı hâkim ve savcı adaylarının, hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımı yapılmaksızın
birlikte yaptıkları stajı,
g) Görev stajı: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden geçen adlî
yargı hâkim ve savcı adaylarının, hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımına göre yaptıkları stajı,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Adlî Yargı Hâkim ve Savcı
Adayları ile Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Çalıştırılma Esasları” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır:”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İdarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların
stajları aşağıdaki esaslar dahilinde yaptırılır:”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların staj dönemi
süresi altı ay, avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların staj dönemi süresi
ise yedi aydır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hâkimliğe atanacak adaylar, görev stajlarında uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik,
dördüncü fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan mahkemeler yerine veya bu
mahkemelere ilaveten istekleri, bilgi ve becerileri dikkate alınarak aile, iş, ticaret, tüketici, fikri
ve sınai haklar, kadastro, icra ve çocuk mahkemelerinde süresi belirtilmek suretiyle ilgili Komisyonlarca görevlendirilebilirler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Görev stajı bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki staj merkezlerinde;”
ibaresi “Görev stajı;” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin mevcut dördüncü ve beşinci
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
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“b) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin
bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcılığı stajı içerisinde on beş günü ceza infaz kurumu ve
tutukevinde olmak üzere altı ay Cumhuriyet başsavcılığında, bir ay ağır ceza mahkemesinde,
yirmi gün asliye ceza mahkemesinde, on gün sulh ceza hâkimliğinde, dört ay bölge adliye mahkemesinde, iki ay Yargıtayda,”
“Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan
adayların, staj yapacakları bölge adliye mahkemeleri belirlenirken tercihleri, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu staj merkezlerindeki aday sayısı ile daire sayısı dikkate alınır. Belirlenen
sayıdan fazla adayın aynı bölge adliye mahkemesini tercih etmesi durumunda sırasıyla mazeretleri ve nihaî başarı listesindeki sıraları esas alınır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9/A – Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlar
stajlarını, bir ay süreli genel staj ve beş ay süreli görev stajı olmak üzere iki kısım halinde yaparlar.
Genel staj;
a) On gün Cumhuriyet başsavcılığında,
b) On gün asliye ceza mahkemesinde ve on gün asliye hukuk mahkemesinde,
yaptırılır.
Görev stajı;
a) Hâkimliğe atanacak adaylar için; on beş gün asliye hukuk mahkemesinde ve on gün
sulh hukuk mahkemesinde, on gün ağır ceza mahkemesinde, on beş gün asliye ceza mahkemesinde, on gün sulh ceza hâkimliğinde, iki ay bölge adliye mahkemesinde ve bir ay Yargıtayda,
b) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin
bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcılığı stajı içerisinde on günü ceza infaz kurumu ve tutukevinde olmak üzere bir ay on beş gün Cumhuriyet başsavcılığında, on beş gün sulh ceza
hâkimliğinde, iki ay bölge adliye mahkemesinde ve bir ay Yargıtayda,
yaptırılır.
Hâkimliğe atanacak adaylar, görev stajlarında uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik,
üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan mahkemeler yerine veya bu mahkemelere ilaveten istekleri, bilgi ve becerileri dikkate alınarak aile, iş, ticaret, tüketici, fikri ve sınai haklar, kadastro,
icra ve çocuk mahkemelerinde süresi belirtilmek suretiyle ilgili Komisyonlarca görevlendirilebilirler.
Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan
adayların, staj yapacakları bölge adliye mahkemeleri belirlenirken tercihleri, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu staj merkezlerindeki aday sayısı ile daire sayısı dikkate alınır. Belirlenen
sayıdan fazla adayın aynı bölge adliye mahkemesini tercih etmesi durumunda sırasıyla mazeretleri ve nihaî başarı listesindeki sıraları esas alınır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “onbeş gün”
ibareleri “bir ay,” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci
fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına
atananlara ceza ve hukuk dairelerinde;” ibaresi “Adaylara ceza ve hukuk dairelerinde;” şeklinde
değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı
adaylığına atanan adaylar” ibaresi “Adaylar” şeklinde değiştirilmiştir.
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“Avukatlık mesleğinden;
a) Adlî yargı hâkim adaylığına atananların birinci dönem stajı hukuk dairelerinin, ikinci
dönem stajı ceza dairelerinin birinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak
staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.
b) Adlî yargı savcı adaylarının birinci ve ikinci dönem stajı iki farklı ceza dairesinde
yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye
mahkemesi başkanınca belirlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının Yargıtay staj süresi iki aydır.
Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar, Yargıtay stajlarını yapmak üzere
Personel Genel Müdürlüğünce geçici olarak görevlendirilirler.
Adlî yargı hâkim adaylarının Yargıtay stajı Yargıtay Başkanlığınca uygun görülen hukuk
dairelerinde veya ceza dairelerinde yaptırılır.
Adlî yargı savcı adaylarının Yargıtay stajı Yargıtay Başkanlığınca uygun görülen ceza
dairelerinde veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yaptırılır.
Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, Yargıtay Başkanlığınca belirlenir.
Yargıtayda staj yapılan yerler ve staj yerlerinin süresi staj konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Yargıtay Başkanlığınca değiştirilebilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A
maddesi eklenmiştir.
“Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Yargıtay
Stajı
Madde 14/A – Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların
Yargıtay staj süresi bir aydır.
Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar, Yargıtay
stajlarını yapmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce geçici olarak görevlendirilirler.
Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim adaylığına atananların Yargıtay stajı, Yargıtay
Başkanlığınca uygun görülen hukuk dairelerinde veya ceza dairelerinde yaptırılır.
Avukatlık mesleğinden adlî yargı savcı adaylığına atananların Yargıtay stajı, Yargıtay
Başkanlığınca uygun görülen ceza dairelerinde veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yaptırılır.
Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, Yargıtay Başkanlığınca belirlenir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Staj
Madde 15 – Stajda adlî yargı savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı savcı
adaylığına atananların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gözetiminde ve görevlendirdiği ilgili
Yargıtay Cumhuriyet savcısının nezaretinde;
a) Dava dosyalarının incelenmesi,
b) Tebliğnamenin hazırlanması,
c) Temyiz nedenlerinin tartışılması,
konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Yargıtayda Staj” şeklinde
değiştirilmiş ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı
adaylığına atananların Yargıtaydaki stajlarında, Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği ceza
ve hukuk dairelerinde;
a) Dava dosyalarının incelenmesi,
b) Dosyanın özetlenip anlatılması,
c) Temyiz sebeplerinin tartışılması,
ç) Kararların yazılması,
konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 17 – Yargıtaydaki staj döneminde adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara, Yargıtay Birinci Başkanının
belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 18/A – Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların staj
süresi yedi aydır.
Staj;
a) İki ay idare mahkemelerinde,
b) Bir ay vergi mahkemelerinde,
c) İki ay bölge idare mahkemelerinde,
ç) İki ay Danıştayda,
yaptırılır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18/C maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların bölge idare mahkemesinde staj süresi iki aydır.
Bölge idare mahkemesinde;
a) Birinci dönem bir ay,
b) İkinci dönem bir ay,
olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A
maddesi eklenmiştir.
“Avukatlık Mesleğinden İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Danıştay Stajı
Madde 22/A – Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların Danıştay
staj süresi iki aydır.
Danıştayda;
a) Birinci dönem bir ay,
b) İkinci dönem bir ay,
olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.
Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atanan adayların birinci dönem
stajı idarî dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.
Adaylara; Danıştay Başkanlığınca hazırlanacak plan ve programa göre görevlendirilecek Danıştay üyeleri, tetkik hâkimleri ve savcıları tarafından;
a) İdarenin yapısı,
b) Danıştayın idarî görevleri,
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c) İdari yargının özelliği,
ç) İdarî yargılama usulü,
d) Hukuk kaynaklarından yararlanma,
e) Dava dosyalarının hazırlanması,
f) Karar yazma,
konularında uygulama çalışmaları ve grup çalışmaları yaptırılır.
Dairelerdeki stajda adaylar; dosyaların hazırlanmasında tetkik hâkimi ile birlikte çalışırlar, dosyanın kurula sunulmasında yardımcı olurlar, kurulca verilecek karar doğrultusunda
karar taslağının yazılmasına katılırlar, dairelerin kurul hâlindeki çalışmalarını ve duruşmalarını
izlerler.
İdarî dava daireleri ve vergi dava dairelerinin görev alanına giren işler ve iş durumları
göz önüne alınmak suretiyle, adayların hangi dairede ne kadar süre çalışacakları Danıştay Başkanı tarafından belirlenir.
Danıştayda uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Danıştay Başkanlığınca değiştirilebilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 23 – Danıştaydaki staj döneminde idarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananlara, Danıştay Başkanının belirleyeceği konularda
konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24 – İdarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim
adaylığına atananlara, idare, vergi ve bölge idare mahkemelerindeki stajlarında;
a) Dilekçe üzerinde ilk inceleme,
b) Harç ve posta giderlerine ait işlemler,
c) İlk inceleme üzerine verilecek kararlar,
ç) Yürütmenin durdurulması,
d) Tebligat işlemleri,
e) Keşif ve bilirkişi incelemesi,
f) Ara kararıyla belge ve bilgi istenmesi,
g) Dosyaların incelenmesi ve kurula sunulması,
ğ) Karar yazma tekniği,
h) İtiraz ve temyiz istemleri hakkındaki dilekçeler üzerine yapılacak işlemler,
ı) İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki diğer usul işlemleri,
i) Mahkemelerin görev alanına giren her türlü işlemler,
konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Staj Merkezlerine Atama,
Staj Döneminde ve Eğitim Döneminde Geçici Görevlendirilme” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adayların staj yapacakları merkezlere atanmalarına, staj dönemindeki geçici görevlendirilmelerine, Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştaydaki stajları ile Akademideki
hazırlık ve son eğitim döneminde geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin işlemler Personel
Genel Müdürlüğünce yapılır.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Staj Döneminin Planlanması, Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Stajdaki Etkileri
Madde 30 – Adayların; meslek öncesi eğitimlerinde, eğitim dönemlerinin tarihine ilişkin planlama ile staj döneminde staj merkezleri dışında staj yapılacak yerlerdeki staj tarihlerine
ilişkin planlama Personel Genel Müdürlüğünce yapılır. Meslek öncesi eğitimlerde, eğitim dönemlerinin tarihine ilişkin planlamanın yapılmasında Akademinin görüşü alınır. Yapılan planlama, adaylar göreve başladığında elektronik ortamda adayların bilgisine sunulabilir.
Adayların staj merkezleri ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerindeki staj dönemine ilişkin Personel Genel Müdürlüğünce eğitim planı yapılabilir. Staj dönemi eğitim planı
yapıldığında komisyonlar bu plan doğrultusunda stajı yürütürler.
Staj dönemi eğitim planında, adayların staj birimlerinde elde etmesi gereken kazanımlar
ve bunların süreleri yer alır.
Staj dönemi eğitim planı, mahkeme stajında mahkeme başkanı veya hâkimine, Cumhuriyet başsavcılığındaki stajda ise Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirilen Cumhuriyet
savcısına ve adaylara komisyonlarca bildirilir.
Staj mahkemesindeki stajda mahkeme başkanı veya hâkimi, Cumhuriyet başsavcılığındaki stajda ise Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirilen Cumhuriyet savcısı;
a) Adaylar staja başladığında nelere dikkat etmeleri hususunda bilgilendirme yapar.
b) Adayın kazanımlarını ve mesleki gelişimlerini değerlendirmek üzere adaylarla bir
araya gelir.
c) Değerlendirme sonucunda adayların uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinde eksiklik tespit edilmesi halinde eksikliklerin giderilmesine yönelik veya stajın verimliliğini arttırmak için adaylara yönelik ders, seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler
yapabilir.
ç) Adayların yetiştirilmesine yönelik gerekli gayret ve ilgiyi gösterir.”
MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/3/2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik
ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
184 üncü ve 190 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/3/2012

28250

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/4/2016

29699
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Kamu İhale Kurumundan:
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(9) Aday ve istekliler yeterliğini sertifikalar ile tevsik edebilir. Sertifikaların ihalelerde
kullanım esasları Kurumca belirlenir. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde isteklilerin yeterlik sertifika numarasını belirtmesi ve yeterlik sertifikasının ihale tarihi
itibarıyla geçerli olması zorunludur. İhale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil, teklifle birlikte
sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerinden, yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için istenen belge ve bilgilerin ihalenin yöntemine uygun olarak beyan edilmesi veya sunulması gerekmektedir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “son başvuru ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhale
üzerinde kalan isteklinin” ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 20 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.0/D numaralı Ön Yeterlik Başvuru Mektubu Örneği Formunun mülga 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“2) Son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında
yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesine aşağıdaki 11.1 inci madde eklenmiş, mevcut maddeler buna göre teselsül ettirilmiş ve Şartnamenin mevcut 11.1 inci maddesinde yer alan “fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri” ibaresi “fıkrası” olarak değiştirilmiştir.
“11.1. Adayların, son başvuru tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında
değişiklik olan aday, İdareye derhal bilgi verecektir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511

4-

16/3/2011

27876

5-

20/4/2011

27911

6-

16/7/2011

27996

7-

15/7/2012

28354

8-

13/4/2013

28617

9-

24/9/2013

28775

10-

28/11/2013

28835

11-

7/6/2014

29023

12-

12/6/2015

29384

13-

27/6/2015

29399

14-

29/11/2016

29903

15-

25/1/2017

29959

16-

29/6/2017

30109

17-

30/12/2017

30286 (Mükerrer)

18-

19/6/2018

30453 (Mükerrer)

19-

13/8/2018

30508

20-

16/3/2019

30716

21-

13/6/2019

30800

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formunda yer alan “maddesinin (f) bendine” ibaresi “maddesine” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 3.1 inci
maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İhale usulü: [Açık ihale usulü/Pazarlık usulü]”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.2 nci
maddesine bağlı (8) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“8 Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılmayan ihalelerde, ihalede istenen
belgeler yerine bu belgeyi ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulmasına izin verilmesi halinde
“7.1.2. Bu ihalede, istenen belgeler yerine Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtilmesi kaydıyla
bu belgeyi ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulabilir.”, aksi halde “7.1.2. Bu ihalede, istenen
belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.” yazılacaktır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11.2 nci
maddesine bağlı olarak aşağıda yer alan (21.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“21.1 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin ek 2 nci maddelerine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para
birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2 nci
maddesinde yer alan “maddesinin (f) bendine” ibaresi “maddesine” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.4 üncü
maddesine bağlı (38) numaralı dipnotta yer alan “maddesinin (f) bendine” ibaresi “maddesine”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnameye aşağıdaki 35.4. numaralı madde ve bu maddeye bağlı (44.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“35.4. … 44.1”
“44.1 (1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin ek 2 nci maddelerine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının ihale tarihinde
Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz
kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/2/2011

27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1234567891011-

20/3/2011
14/11/2012
7/6/2014
12/6/2015
27/5/2016
29/11/2016
25/1/2017
4/3/2017
19/6/2018
16/3/2019
13/6/2019

27880
28467
29023
29384
29724 (Mükerrer)
29903
29959
29997
30453 (Mükerrer)
30716
30800
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Kamu İhale Kurumundan:
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Aday ve istekliler yeterliğini sertifikalar ile tevsik edebilir. Sertifikaların ihalelerde
kullanım esasları Kurumca belirlenir. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde isteklilerin yeterlik sertifika numarasını belirtmesi ve yeterlik sertifikasının ihale tarihi
itibarıyla geçerli olması zorunludur. İhale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil, teklifle birlikte
sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerinden, yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için istenen belge ve bilgilerin ihalenin yöntemine uygun olarak beyan edilmesi veya sunulması gerekmektedir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale usulüne göre son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 59/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhale
üzerinde kalan isteklinin” ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “son başvuru ve/veya”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 21 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/H numaralı Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu
Formunun mülga 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“2) Son başvuru ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca
son başvuru ve ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı
olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce,
bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale
dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesine aşağıdaki 10.1 inci madde eklenmiş, mevcut maddeler buna göre teselsül ettirilmiş ve Şartnamenin
mevcut 10.1 inci maddesinde yer alan “fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri” ibaresi “fıkrası” olarak
değiştirilmiştir.
“10.1. Adayların, son başvuru tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında
değişiklik olan aday, İdareye derhal bilgi verecektir.”
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MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin 1 inci, 3 üncü ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinde,
diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511

4-

16/12/2010

27787

5-

16/3/2011

27876

6-

20/4/2011

27911

7-

16/7/2011

27996

8-

15/7/2012

28354

9-

13/4/2013

28617

10-

24/9/2013

28775

11-

28/11/2013

28835

12-

25/12/2013

28862

13-

7/6/2014

29023

14-

16/8/2014

29090

15-

25/10/2014

29156

16-

12/6/2015

29384

17-

27/6/2015

29399

18-

28/7/2015

29428

19-

27/4/2016

29696

20-

27/5/2016

29724 (Mükerrer)

21-

29/11/2016

29903

22-

25/1/2017

29959

23-

29/6/2017

30109

24-

30/12/2017

30286 (Mükerrer)

25-

19/6/2018

30453 (Mükerrer)

26-

13/8/2018

30508

27-

16/3/2019

30716

28-

13/6/2019

30800
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Kamu İhale Kurumundan:
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Aday ve istekliler yeterliğini sertifikalar ile tevsik edebilir. Sertifikaların ihalelerde
kullanım esasları Kurumca belirlenir. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde isteklilerin yeterlik sertifika numarasını belirtmesi ve yeterlik sertifikasının ihale tarihi
itibarıyla geçerli olması zorunludur. İhale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil, teklifle birlikte
sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerinden, yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için istenen belge ve bilgilerin ihalenin yöntemine uygun olarak beyan edilmesi veya sunulması gerekmektedir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale usulüne göre son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhale
üzerinde kalan isteklinin” ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “son başvuru ve/veya”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik ihaleler
EK MADDE 2 – (1) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından enerji
arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun
görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme
konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkündür. Bu durumda,
tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği, ödemeye esas para birimi
veya birimleri ile tekliflerin bu düzenlemeler çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde veya
son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği
hususları ihale dokümanında düzenlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki ihalelerde;
a) İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası çapraz kuru üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine
çevrilerek değerlendirilir.
b) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden teklife esas para birimine çevrilir.
c) Yabancı para birimi cinsinden teklif veren istekliye ait Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, bu Yönet-
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meliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemeler çerçevesinde güncellenir. Bu
tutar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz satış kuru üzerinden, teklife esas para birimine çevrilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 17 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/M numaralı Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu
Formunun mülga 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“2) Son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi;
ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer alan
düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca son başvuru ve
ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu
tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında
yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11.2 nci maddesine bağlı olarak aşağıda
yer alan (21.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“21.1 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu
ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 35.5 inci maddesi ile bu maddeye
bağlı mülga (38) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“35.5. …38”
“38 (1) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle
değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesine aşağıdaki
10.1 inci madde eklenmiş, mevcut maddeler buna göre teselsül ettirilmiş ve Şartnamenin mevcut 10.1 inci maddesinde yer alan “fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri” ibaresi “fıkrası” olarak değiştirilmiştir.
“10.1. Adayların, son başvuru tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında
değişiklik olan aday, İdareye derhal bilgi verecektir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11.2 nci maddesine
bağlı olarak aşağıda yer alan (16.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“16.1 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu
ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 35.5 inci
maddesi ile bu maddeye bağlı mülga (33) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“35.5. …33”
“33 (1) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle
değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21.1 inci maddesine bağlı olarak aşağıda yer alan (28.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“28.1 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu
ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 36.5 inci maddesi ile bu maddeye bağlı mülga (38)
numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“36.5. 38…”
“38 (1) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25.1 inci maddesine bağlı olarak aşağıda yer alan (28.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“28.1 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu
ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 40.5 inci maddesi ile bu maddeye bağlı mülga (38)
numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
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“40.5. …38”
“38 (1) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 12.2.1 inci maddesine bağlı olarak aşağıda yer alan (22.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“22.1 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin 2 nci, 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

4/3/2010

27511

3-

16/3/2011

27876

4-

16/7/2011

27996

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775

7-

28/11/2013

28835

8-

7/6/2014

29023

9-

16/8/2014

29090

10-

12/6/2015

29384

11-

27/6/2015

29399

12-

27/4/2016

29696

13-

27/5/2016

29724 (Mükerrer)

14-

29/11/2016

29903

15-

25/1/2017

29959

16-

29/6/2017

30109

17-

30/12/2017

30286 (Mükerrer)

18-

19/6/2018

30453 (Mükerrer)

19-

13/8/2018

30508

20-

16/3/2019

30716

21-

13/6/2019

30800
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Kamu İhale Kurumundan:
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Aday ve istekliler yeterliğini sertifikalar ile tevsik edebilir. Sertifikaların ihalelerde
kullanım esasları Kurumca belirlenir. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde isteklilerin yeterlik sertifika numarasını belirtmesi ve yeterlik sertifikasının ihale tarihi
itibarıyla geçerli olması zorunludur. İhale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil, teklifle birlikte
sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerinden, yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için istenen belge ve bilgilerin ihalenin yöntemine uygun olarak beyan edilmesi veya sunulması gerekmektedir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu belgelerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale usulüne göre son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhale
üzerinde kalan isteklinin” ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “son başvuru ve/veya”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik ihaleler
EK MADDE 2 – (1) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından enerji
arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun
görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme
konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkündür. Bu durumda,
tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği, ödemeye esas para birimi
veya birimleri ile tekliflerin bu düzenlemeler çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde veya
son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği
hususları ihale dokümanında düzenlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki ihalelerde;
a) İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası çapraz kuru üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine
çevrilerek değerlendirilir.
b) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden teklife esas para birimine çevrilir.
c) Yabancı para birimi cinsinden teklif veren istekliye ait Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemeler çerçevesinde güncellenir. Bu
tutar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz satış kuru üzerinden, teklife esas para birimine çevrilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 23 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/Y numaralı Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Formunun
mülga 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“2) Son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında
yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca son başvuru ve ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak
sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK032.0/Y numaralı “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” standart formunun (2) numaralı dipnotunda yer alan “Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullanmasına izin verilen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde” ibaresi “Ayrıca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11.2 nci maddesine bağlı olarak aşağıda
yer alan (21.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“21.1 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 35.3 üncü maddesi ile bu maddeye
bağlı mülga (33) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“35.3. …33”
“33 (1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde,
tekliflerin, teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesine aşağıdaki
10.1 inci madde eklenmiş, mevcut maddeler buna göre teselsül ettirilmiş ve Şartnamenin mevcut 10.1 inci maddesinde yer alan “fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri” ibaresi “fıkrası” olarak değiştirilmiştir.
“10.1. Adayların, son başvuru tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan aday, İdareye derhal bilgi
verecektir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11.2 nci maddesine
bağlı olarak aşağıda yer alan (15.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“15.1 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 35.3 üncü
maddesi ile bu maddeye bağlı mülga (27) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“35.3. …27”
“27 (1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde,
tekliflerin, teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21.1 inci maddesine bağlı mülga (27) numaralı dipnot aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“27 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 36.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı mülga (33) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“36.3. …33”
“33 (1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25.1 inci maddesine bağlı olarak aşağıda yer alan (26.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“26.1 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin mülga 40.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı mülga (32)
numaralı dipnot aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“40.3. …32”
“32 (1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çer-
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çevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Resmî Gazete’de
yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden
dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.
(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”
MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin 2 nci, 4 üncü, 7 nci ve 11 inci maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

8/9/2009

27343

3-

4/3/2010

27511

4-

2/4/2010

27540

5-

26/6/2010

27623

6-

16/3/2011

27876

7-

16/7/2011

27996

8-

30/7/2011

28010

9-

2/10/2011

28072

10-

13/8/2012

28383

11-

13/4/2013

28617

12-

24/9/2013

28775

13-

28/11/2013

28835

14-

7/6/2014

29023

15-

12/6/2015

29384

16-

27/6/2015

29399

17-

27/4/2016

29696

18-

29/11/2016

29903

19-

25/1/2017

29959

20-

29/6/2017

30109

21-

13/12/2017

30269

22-

30/12/2017

30286 (Mükerrer)

23-

19/6/2018

30453 (Mükerrer)

24-

13/8/2018

30508

25-

16/3/2019

30716

26-

13/6/2019

30800

27-

8/8/2019

30856
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Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda ön lisans ve lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt,
eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarda, öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının
düzenlenmesi, sınav esasları ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
c) Bölüm: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bölümlerini,
ç) Bölüm başkanı: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu bölüm başkanlarını,
d) Dekan: Fakülte dekanını,
e) DNO: Dönemlik not ortalamasını,
f) Ek sınav: Azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden, alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine
getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine
getirerek başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavı,
g) GNO: Genel not ortalamasını,
ğ) Kurul: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarını,
h) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Program: Meslek yüksekokulu programını,
k) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,
n) Yönetim Kurulu: Üniversite, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim
kurullarını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler, Ders Muafiyetleri,
Çift Anadal ve Yandal Programı
Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı
ile öğrenci alınacak bölüm ve programlarda, ilgili eğitim-öğretim yılı için yapılan özel yetenek
sınavında başarılı olmak gerekir.
b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde, Senato tarafından düzenlenen esaslara göre şahsen başvuru yoluyla veya elektronik ortamda yapılır. Posta ile başvuru kabul edilmez. Adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı
ile noter vekâleti veya atanan vâsi aracılığıyla kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya
Üniversite tarafından onaylı örnekleri kabul edilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday,
hakkını kaybeder.
c) Üniversiteye uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Ön Lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesine göre yapılmaktadır.
ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye ilgili akademik biriminin öğrenci işleri
tarafından kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartının her yıl, birim öğrenci işleri tarafından
bandrol yapıştırılarak vize edilmesi gereklidir. Öğrenci kimlik kartının kaybedilmesi halinde,
yenisini almak için ulusal veya yerel bir gazeteye kayıp ilanı verilmesi ve Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırılarak öğrencinin bağlı olduğu akademik birime
ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.
Danışmanlık
MADDE 6 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığınca öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak atanabilir. Danışman; öğrenimi süresi boyunca öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili işlemler ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.
Ders kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme esasları şunlardır:
a) Öğrenci; her yarıyılın başında akademik takvimde belirlenen süre içinde, Cumhurbaşkanınca belirlenen öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, dersleri seçmek suretiyle
kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenciler ders kayıtlarını, Senatonun tespit ettiği esaslar ve
Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda
yeniler. Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci sorumludur. Kayıt yenileme işlemi danışmanın
onayı ile tamamlanmış olur.
b) Akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrencilerin,
ders kayıtlarının mazeretli olarak yapılabilmesi için; yarıyılın ilk haftasının son iş gününe kadar
mazeretlerini belgelemek suretiyle kayıtlı oldukları akademik birim sekreterliğine bir dilekçe
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ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Mazeretlerinin kabulü ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine ilgili akademik birimin yönetim kurulu, yarıyılın başlangıcından ikinci haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. Belirlenen süre içinde katkı payı ya da öğrenim ücretini ödemeyen veya mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o yarıyıl için
kayıt yenileyemezler. İlgili yarıyılda kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere devam edemez,
sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin ders kaydını yenilemediği yarıyıllar, öğrenim süresinden sayılır.
c) Öğretim programlarındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için önceki yarıyıllardan
belirli ders veya derslerin başarılmış olması ön şart olarak kabul edilebilir. Ön şart olan ders
veya dersler, bölüm kurullarının önerisi ve ilgili akademik birim kurulu kararı alınarak Senatoya
sunulur. Karar, Senato tarafından kabul edildikten sonra öğrencilere duyurulur.
ç) Öğrenci; kayıt sırasında, tekrarlamak zorunda olduğu dersler dâhil, toplamda 45
AKTS kredisini aşmamak şartıyla, kayıt olduğu yarıyıl derslerinden almak istediklerini seçer.
Bu seçimde, devamsız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı önceki yarıyıl derslerine öncelik vermek zorundadır. Öğrenci, devamsız olduğu ve/veya alttan ilk kez alacağı derslerin,
bulunduğu yarıyıl dersleri ile çakışması durumunda, öncelikle alttan almak zorunda olduğu
dersleri seçer. Ancak; devamsız olduğu ders/derslerle ilgili olarak, yarıyılın ilk haftasında
öğrencinin başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birim
yönetim kurulu kararı ile programında çakışan dersin yerine farklı bölümden benzer içerikli
ders alabilir.
d) Öğrenciler bağlı bulundukları müfredatından başarısız oldukları açılmayan veya çıkarılan derslerinin yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından eşdeğer kabul edilen dersler için
akademik birim yönetim kurulu kararı ile intibak formu hazırlanarak ilgili danışman tarafından
ders kaydına eklenerek dersler alırlar.
Ders ekleme-silme
MADDE 8 – (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında akademik takvimde ders ekle/sil olarak
belirtilen tarihlerde, danışmanlarının onayı ile ders değişikliği yapabilirler.
Üst yarıyıldan ders alma
MADDE 9 – (1) Öğrencinin genel not ortalaması 75 ve üzerinde olması şartıyla; akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarihlerinde danışmanının da onayıyla üst yarıyıldan ders
alabilir. Bu durumda 45 AKTS’lik sınırın aşılmaması ve ders programında çakışma olmaması
gerekmektedir. Üstten alınacak derslerin AKTS toplamı, en fazla 15 AKTS’dir.
Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 10 – (1) Yaz okulunda öğrenciler aynı anda farklı iki üniversiteden ders alamaz.
(2) Yaz okulunda ders alacak öğrenciler programının ilgili yıldaki (öğrencinin kayıt
yaptırdığı yıl) taban puanından daha yüksek olan tüm üniversitelerinden ders alabilir.
(3) Yaz okulunda öğrenciler bulunduğu yarıyıl ve alt yarıyıllardaki başarısız/devamsız
olduğu dersleri alabilir.
(4) Öğrenciler, yaz okulundan toplam AKTS’sine bakılmaksızın eğitim-öğretim boyunca en fazla 3 ders alabilir.
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(5) Mezuniyet aşamasında olup mezuniyet şartlarını sağlayabilmek için başarısız ya da
devamsız olduğu dersler dışında çakışma veya kredi/AKTS sınırı gibi nedenlerle kayıt yaptıramadığı en fazla bir dersi bulunan öğrenci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda konu edilen ders
sayılarına dâhil olmaksızın ve devam etmek şartıyla bu dersi de diğer üniversitelerden alabilir.
(6) Öğrenciler, yaz okulunda alacağı dersleri eşdeğerliliği bölüm başkanlığınca uygun
görülmesi ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından onaylanması şartıyla alabilir.
(7) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notlarını gösteren resmî belgelerin en geç,
izleyen dönemin ders kayıt yenileme tarihleri sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına verilmesinden öğrenci sorumludur. Notlar, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin öğrenim
durum belgesine (transkript)/diploma ekine işlenir.
Yatay geçiş, çift anadal ve yandal programı
MADDE 11 – (1) Yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yapılır.
Dikey geçişler
MADDE 12 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına dikey geçişleri,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda yapılır.
İntibak işlemleri
MADDE 13 – (1) Üniversiteye yeni kayıt olan veya yatay geçişle gelen öğrencilerin,
daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda/kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyeti için eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde ilgili akademik birime dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez. Ancak, mazeretleri nedeniyle ilk yarıyılda başvuru
yapamayan öğrencilerden mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlerin bir
sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapacakları başvuruları değerlendirilir.
(2) Herhangi bir dersten muafiyet talebi kabul edilen öğrenci, daha sonra not yükseltmek amacıyla bu derse kayıt yapamaz.
(3) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler
için muafiyet işlemi yapılmaz.
(4) Transkriptte notu ne olursa olsun “Başarısız” olarak yer alan dersler için muafiyet
işlemi yapılmaz.
Meslek yüksekokuluna intibak
MADDE 14 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan ve ilk iki yılın bütün derslerini
başaran GNO’su yüzlük sistemde 60 ve üzeri olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Bu öğrencilerin meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlaya-
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mayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans
öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencilere ön lisans diploması verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt
yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını
azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi
beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu
öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, sınava girme koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim
yapılan kurumlarda iki öğretim yılı, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız
sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye
devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın
başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların
sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde
yararlanamazlar.
(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans
ile dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler,
ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretini ilgili mevzuata göre ödemekle
yükümlüdür.
(3) Hazırlık sınıfı eğitim süresi azami iki yıl olup, öğretim dili tamamen veya kısmen
yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğre-
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tim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban
puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî
olarak yerleştirilebilirler.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 16 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç ve her biri en az
70 iş günü olmak üzere, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Daha önce sınav programında ilan
edilmek şartıyla ders ve sınavlar, mesai saatleri ve günleri dışında da yapılabilir.
(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, en geç haziran ayı sonuna kadar Senato onayından sonra ilan edilir.
(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile
ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğretim
MADDE 17 – (1) Öğretim; ders planında yer alan dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, klinik uygulamaları, pratik çalışmalar, stajlar, iş yeri
eğitimleri, ev çalışmaları, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Derslerin süresi bir yarıyıldır. Stajlar, Senato tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde uygulanır.
(2) Ön lisans ve lisans diploma programları öğretim planlarında yer alacak zorunlu ve
seçmeli dersler ile bu derslerin yarıyıllara dağılımını gösteren öğretim planları, seçmeli derslerin toplam AKTS’lerinin en az %25 olması şartıyla, bölüm kurulu görüşü, ilgili birim kurulu
önerisi ve Senato onayıyla kesinleşir.
Kredi
MADDE 18 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin o ders için öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinlikleri kazanmasına dayalı öğrenci iş yükü esasına dayanır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan toplam
zamanı ifade eder. Öğrencilerin iş yükleri dikkate alınarak her tür eğitim-öğretim faaliyeti,
AKTS’ye göre kredilendirilir. 1 AKTS, 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelir. AKTS
kredisi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.
(2) Bir eğitim-öğretim yılında, ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisinin en az
60 ve buna bağlı olarak her yarıyılın AKTS kredisinin de en az 30 olacağının kabulüyle, öğrencinin mezun olabilmesi için ön lisans diploma programında en az 120 AKTS kredisini, lisans
diploma programında da en az 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
Uzaktan eğitim
MADDE 19 – (1) Senatonun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bir programda uzaktan eğitim yapılabilir.
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(2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla %30’u uzaktan eğitim
yoluyla verilebilir.
(3) Uzaktan eğitimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam ve Sınavlar
Derse devam ve yoklamalar
MADDE 20 – (1) Öğrencinin, kaydolduğu bir dersin final sınavına girebilmesi için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine devam etmesi,
b) Dersin uygulaması varsa, yapılan uygulamaların en az % 80’ine katılması,
c) Ayrı ders niteliğindeki her türlü uygulamaların % 80’ine katılması,
ç) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde başarılı
olarak yapması,
gerekir.
(2) Birinci fıkrada sayılan şartların sağlanmadığı dersten öğrenci devamsız kalmış olur.
Devamsız öğrenci, devamsız kaldığı dersin final sınavı ve bütünleme sınavlarına giremez; girmiş olduğu derslerin sınavı geçersiz sayılır. Öğrenci; devamsız kaldığı dersi, dersin açıldığı ilk
yarıyılda devamını almak üzere tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağladığı halde başarısız olduğu dersi, bu dersin açılacağı ilk yarıyılda devam şartı aranmadan tekrarlar. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlusu tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. Devam durumunu
öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Devamsızlığın hesaplanmasında, Rektörlük tarafından yapılan görevlendirmeler dışında, sağlık raporu dâhil hiçbir mazeret geçerli değildir. 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi kapsamı dışında kalan diğer kurum ve kuruluşlarca görevlendirilen
öğrencilerin bağlı bulunduğu akademik birimlerce Rektörlük makamından olur alınması gerekmektedir.
Ara sınav
MADDE 21 – (1) Dersler için her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav programı, akademik takvime bağlı kalınarak, ilgili bölüm başkanlığı tarafından hazırlanır ve dekan/müdür tarafından onaylandıktan sonra sınav dönemi başlamadan en
az on beş gün önce ilan edilir. Ara sınav sonuçları, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında ilgili ders sorumlusu tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.
b) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuvar, klinik, seminer ve benzeri derslerin yarıyıl
içi değerlendirmeleri ara sınav notu olarak kabul edilebilir.
Final ve bütünleme sınavı
MADDE 22 – (1) Final ve bütünleme sınav programı, akademik takvime bağlı kalınarak bölüm başkanlığı tarafından hazırlanır ve dekan/müdür tarafından onaylandıktan sonra, sınav dönemi başlamadan en az on beş gün önce ilan edilir. Üniversite dışında yapılması gereken
sınavlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı alınır. Sınav notları, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında ders sorumlusu tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.
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Aynı sürede öğrenci bilgi sisteminden alınan ve ders sorumlusu tarafından imzalanan iki nüsha
çıktı, ilgili dekanlık/müdürlükler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek
üzere teslim alınır.
Mazeret sınavı
MADDE 23 – (1) Mazeret sınavı, akademik takvimde belirtilmiş olan ara sınav tarihlerinde ara sınava girememiş öğrenciler için yapılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenci,
ara sınav döneminin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ara sınavına girmemiş
olmak koşuluyla, hangi derslerden mazeret sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına vermek zorundadır. Bu süre içinde verilmeyen dilekçeler işleme konulmaz. Mazeret sınavı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu tarihlerde sınava
girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
Mazeretlerin kabulü
MADDE 24 – (1) Herhangi bir mazeret nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler,
aşağıda belirtilen mazeret durumlarını belgelemek zorundadır:
a) Hastalık hali (Birinci basamak sağlık kurumundan alınacak rapor ibraz edilmelidir).
b) Öğrencinin birinci derece akrabalarının vefatı (Vefat belgesi ibraz edilmelidir).
c) Trafik kazası (Trafik şubesinden alınan veya taraflarca düzenlenen kaza tutanağı
ibraz edilmelidir).
ç) Beklenilmeyen hâller (Yangın, sel, deprem, çökme, yıkım ve benzeri durumlarda ilgili resmî kurumlardan alınacak belge ibraz edilmelidir).
d) Gözaltı ve tutukluluk hâlinin belgelendirilmesi (İlgili güvenlik biriminden, savcılık
veya emniyet biriminden alınacak belge ibraz edilmelidir).
e) Üniversite tarafından görevlendirilme hâli (Görevlendirme belgesinin sunulması gerekir).
(2) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu onayı ile mazereti
kabul edilen öğrenciler mazeret sınavlarına girebilirler.
Tek ders sınavı
MADDE 25 – (1) Tek ders sınavı, 20 nci maddedeki devam şartlarını yerine getirmiş
olmak kaydıyla mezuniyet aşamasına gelmiş ve sadece tek dersten başarısız olan öğrenciler
için akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.
(2) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır.
(3) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dersin dönemlik ya da yıllık olmasına
bakılmaksızın akademik takvimde tanımlanan sürede açılacak tek ders sınavına girerler. Öğrenci ders kaydı yapmadan her dönem sonunda tek ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan
not, en az 60 ise ara sınav şartı aranmaksızın öğrenci başarılı sayılır. Tek ders sınavına, dersi
hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Tek dersi kalan
öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders sınavı hakkından yararlanırlar, ancak stajlarını tamamlayıp başarılı olduktan sonra mezuniyet hakkını elde edebilirler.
(4) Öğrencinin gireceği tek ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücreti alınmaz.
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Yabancı dil muafiyet sınavı
MADDE 26 – (1) Muafiyet sınavı; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak
zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için eğitim-öğretim yılı başında açılan bir sınavdır.
Bu sınav Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Muafiyet sınavlarının düzenlenmesi ve duyurulması, ilgili akademik birimlerce yapılır ve sınav sonuçları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilerek alınan başarı sonuçları
öğrencinin transkriptine işlenir.
Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi verecek öğretim elemanının teklifi halinde, her yarıyılın ilk iki haftası içinde bölüm kurulunun önerisi ve ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile sınavlar; sözlü, hem yazılı hem sözlü, uygulamalı veya elektronik
ortamda yapılabilir. Bu karar alındıktan sonraki hafta içerisinde öğrencilere duyurulur. Öğrenciler sınavlara girebilmek için öğrenci kimlik kartlarını veya belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
(2) Bir dersin sınavı, ders sorumlusu tarafından yapılır. Ders sorumlusunun sınav günü
Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenerek dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için ilgili
birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir. Sınav evrakı ve derse devam çizelgeleri,
ilgili birim dekanlığı/müdürlüğü tarafından iki yıl süreyle saklanır.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenci bir dersin sınav notuna itirazını, bu notun ilanından itibaren
beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapar. Bunun üzerine sınav evrakı,
öncelikle dersin sorumlusu tarafından incelenir ve itiraz üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Eğer
öğrenci bu sonuca da itiraz ederse, bu kez üç iş günü içerisinde aynı yöntemle, sınav kâğıdı
ilgili dekanın/müdürün, ders sorumlusu dışında görevlendireceği ders vermeye yetkili öğretim
elemanlarından oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. İtiraz, öğrencinin dilekçesinin verildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Not değişiklikleri,
sınav kâğıdının aslı görülmek suretiyle ilgili birim yönetim kurulunda karara bağlanır. Düzeltilmiş notun ders sorumlusu tarafından girilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Öğrenci Bilgi Sistemi açılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Başarı Durumu
Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması
MADDE 29 – (1) Dönem not ortalaması (DNO); öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o dersin kredisi ile çarpılması sonucu
elde edilecek sayılar toplamının, o yarıyıldaki ders planında bulunan bütün derslerin toplam
kredisine bölünmesi ile elde edilecek değerdir.
(2) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıl
sonuna kadar aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o dersin kredisi
ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, o döneme kadar kayıt yaptırdığı bütün
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derslerin kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilecek değerdir. Kayıtlı bulunulan yarıyıl
sonu itibarıyla GNO belirlenirken, başarı harf notu YT ve MU olarak belirlenmiş dersler ile
staj hesaba katılmaz.
Başarı notu
MADDE 30 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, Senato tarafından düzenlenen
mutlak değerlendirme sistemi esasları çerçevesinde belirlenir.
(2) Öğrencilerin not dönüşüm işlemleri ilgili akademik birimlerce yapılacak olup, başarı
notu katsayısı 4’lük sisteme göre olan öğrencilerin notlarının, 100’lük sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği not dönüşüm tablosu kullanılır. 100’lük sistemden
4’lük sisteme dönüştürme de aynı tabloya göre yapılır.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 31 – (1) Ön lisans veya lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not
ortalaması 90 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak, 80-89 olan öğrenciler onur
öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu husus öğrencilerin transkriptlerinde ve diploma eklerinde
belirtilir.
Mezuniyet ve mezuniyet tarihi
MADDE 32 – (1) Öğrenim planında belirtilen bütün derslerinden başarılı olmuş,
GNO’su en az 60 olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci,
öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma düzenlenir.
(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu sınav döneminin son tarihi olarak kabul
edilir. Ancak bu tarihe kadar staj, bitirme projesi, bitirme tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının ilgili akademik birim yönetim kurulu
kararlarınca kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyet tarihleri bir sonraki akademik yıla
taşan öğrenciler, o eğitim-öğretim yarıyılında katkı payını veya öğrenim ücretini öderler.
Diploma
MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın ders planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma düzenlenir. İki yıllık
meslek yüksekokulunu başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması; dört yıllık eğitim-öğretim programlarından birini başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması; tıp fakültesinin altı yıllık, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinin beşer yıllık programlarını başarı
ile tamamlayanlara ise yüksek lisans diploması düzenlenir.
(2) Mezun olan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, devam
etmiş oldukları fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu, bölüm ve programı, aldıkları ders,
proje, laboratuvar, klinik, bitirme projesi, staj ve işyeri eğitimi gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren öğrenim durum belgesi (transkript)/diploma eki verilir.
(3) Diploma bir kez düzenlenir. Ancak, diplomasını kaybedenlere, ilgili yönerge kapsamında ve diploma üzerinde belirtilmek kaydıyla, ikinci kez diploma düzenlenir.
(4) Lisans programlarını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, Lisans
Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması düzenlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Öğrenci, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen nedenler esas alınarak, yarıyılın ilk üç haftası içerisinde başvurması koşuluyla ilgili akademik birim yönetim
kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda üç yarıyıl süre ile kayıt
dondurabilir. Kayıt donduran öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez
ve kayıt dondurduğu yarıyıla ait sınavlara giremez. Öğrencinin kaydının dondurulduğu tarihe
bakılmaksızın ilgili yarıyıl tekrar edilir. Öğrencinin kaydının dondurulduğu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(2) Öğrencinin kayıt dondurma işleminde, yarıyılın ilk üç haftası içinde başvuru yapma
şartının aranmayacağı durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin
olması.
b) Mahallin en büyük mülki amirince belgelendirilmiş olması şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
c) Öğrencinin; öğrenimine ara vermesine neden olan birinci derece akrabalarının hastalığından/ölümünden kaynaklanan mazeret durumlarının ortaya çıkması.
(3) Öğrencinin tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden
öngörülemeyen veya bilinmeyen nedenlerin ortaya çıkması halinde ilgili kurumlarca düzenlenen belge ile başvurmaları halinde kayıtları dondurulur.
(4) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın
meydana çıkmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı bulunduğu
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması
zorunludur.
(5) Yarıyıl içinde kayıt dondurulması halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren kayıt
dondurmuş sayılır. Bu durumda kaydın dondurulması için başvurunun nedenlerinin açıklanması
ve belgelendirilmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak
başvurularda kayıt dondurma işlemleri gerçekleştirilmez.
(6) Öğrencinin ekonomik nedenlerden dolayı kayıt dondurma işlemi için başvurusunu
yarıyılın ilk üç haftasında yapması gerekir.
Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi
MADDE 35 – (1) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin ilişiği, ilgili birim yönetim
kurulu kararı ile kesilir.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 36 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar, kayıtlı oldukları birime yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine alınan ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kaydı
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silinen öğrenciye; isterse kayıtlı olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıt sırasında teslim ettiği diploması geri verilir. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.
Öğrenci değişim programları
MADDE 37 – (1) Üniversite ile yurt içinde ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında, öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar Senato tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Disiplin
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü
maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 39 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
yazışma adresine iadeli taahhütlü yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikli duyurular ise birimlerin internet sayfasında veya duyuru panosunda
ilan edilmek suretiyle yapılır.
(2) Öğrenci Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği yazışma adresini değiştirdiği takdirde, yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yanlış
veya eksik olarak beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar ile adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle kayıtlarda mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
Engelli öğrenciler
MADDE 40 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan,
Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 4/8/2014 tarihli ve 29078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis
Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut öğrencilerin tabi olacağı mevzuat
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Üniversiteye
kayıt yaptırmış öğrenciler hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam eder.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TARİFE
MADDE 1 – 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla
Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu
para ile ölçülemeyen işlerde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri
için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler
aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca
hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.”
MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Genel Tebliğinin 17.2.1 inci, 17.2.2 nci, 17.3.3 üncü ve 17.4.3 üncü maddelerinde yer
alan “ihale tarihi” ibareleri ile 17.5.2.1 inci, 17.5.2.2 nci ve 17.5.3.1.1 inci maddelerinde yer
alan “ihale tarihinden” ibarelerinden önce gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi, 17.6.1
inci maddesinde yer alan “bu belgelerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale usulüne göre
son başvuru ve/veya” ibaresi, 17.6.2 nci maddesinde yer alan “ihale tarihi” ibaresinden ve
17.6.2.1 inci maddesinde yer alan “ihale tarihindeki” ibarelerinden önce gelmek üzere “son
başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 97/A.5 inci maddesinde yer alan “ihale tarihinde” ibaresinden önce gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun
yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009

27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 (6. Mükerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775

12-

28/11/2013

28835

13-

25/12/2013

28862

14-

7/6/2014

29023

15-

16/8/2014

29090

16-

25/10/2014

29156

17-

12/6/2015

29384

18-

27/6/2015

29399

19-

28/7/2015

29428

20-

27/4/2016

29696

21-

27/5/2016

29724 (Mükerrer)

22-

29/11/2016

29903

23-

25/1/2017

29959

24-

4/3/2017

29997

25-

29/6/2017

30109

26-

6/2/2018

30324

27-

31/3/2018

30377

28-

19/6/2018

30453 (Mükerrer)

29-

20/11/2018

30601

30-

16/3/2019

30716

31-

13/6/2019

30800

32-

8/8/2019

30856
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7832
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT HAFRİYAT DÖKÜM ALANLARININ
İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR
Adana Büyükşehir Belediyesi - Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su
Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Tem. Hizm. Tic. ve San. A.Ş.’den:
Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri
Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.’nin uhdesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesine Ait
Hafriyat Döküm Alanlarının İşletilmesinin Kiraya Verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur.
1 - İşin süresi 24 (Yirmidört) aydır. 24 aylık toplam muhammen kira bedeli KDV hariç
18.000.000,00 TL, Geçici Teminatı ise 540.000,00 TL’ dir.
2 - İhale 24.09.2019 Salı günü saat 14:00'da Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi 61017
Sokak No: 2 Adana Ticaret Borsası Kat: 7 Seyhan/ADANA adresinde toplantı salonunda
yapılacaktır
3 - İhale şartnamesi ve ekleri Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su
Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. Satın Alma biriminde mesai
saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00 TL’ dir.
4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda istenilen evrakları 24.09.2019 Salı günü saat
12:00’ a kadar Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri
Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. 2. katta bulunan Evrak Kayıt Bölümüne sıra numarası
alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
5 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
5.l. Kanuni İkametgâh belgesi,
5.2. Türkiye'de tebligata uygun adres göstermesi ,
5.3. İsteklinin Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı olduğunu gösterir 2019 yılına ait belge,
5.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
5.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.4. Adana Ulaşım Org. Tur. Zir. Su ve Su Tes. Gıda ve Et Ürün. Temiz. Hizm. San ve
Tic. A.Ş adına alınmış 540.000,00 TL tutarındaki geçici teminata ait dekont veya banka teminat
mektubu,
5.5. İmza sirküleri.
5.5.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
5.5.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.5.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel
kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
5.7. İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve
SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları
5.8. İhaleye teklif verenler için 2886-4734-4735 sayılı Kanunlara göre cezalı
olmadıklarına dair yazılı beyanı
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5.9. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri
5.10. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi
veya yine asgari % 10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu
genel müdürlük teyitli olacaktır)
5.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,
5.12. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu
5.13. Dosya alındı makbuzu,
6 - İstekliler tarafından ihale için istenilen belgeler ile teklif mektubu idareye verildikten
sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın
değiştirilmesi veya eksik evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7 - Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
8 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
7676/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Çorum Belediye Başkanlığından:
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, 6 kat konut parseli işaretli
aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine
istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.
MAH.

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

MİKTAR m²

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

AYARIK

ARSA

21-L-1-A

88

566

3.302,86

2.900.000,00 (TL)

87.000,00 (TL)

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL
karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.
İhale Tarihi ve Yeri : 25.09.2019 Çarşamba günü saat : 14.00’ de Belediyemiz Hizmet
Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerde Aranan Belgeler :
A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa
elektronik posta adresi.
B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri .
E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki
teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç)
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.
Tekliflerin en geç 25.09.2019 Çarşamba günü saat: 14.00’e kadar Belediyemiz Hizmet
Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi
gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri
eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten
sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
7829/1-1

13 Eylül 2019 – Sayı : 30887

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY (50 gr) KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan
2.000.000 Adet 50 Gr. ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile
satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.09.2019 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
7756/1-1

—— • ——

KAMELYA ÇAYI (1000 gr) BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 60.000 kg 1000 gr Kamelya Çayı Baskılı Bobin %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.09.2019 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
7775/1-1
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12 ADET TH6092 ELEKTRON TÜPLERİ SATILACAKTIR
TRT Genel Müdürlüğünden:
1 - İhalenin konusu
: Kurumumuz Radyo Verici İstasyonlarında kullanılmamış
halde bulunan ve kullanım alanı da kalmayan, 12 adet
TH6092 elektron tüpleri, ilan yoluyla Kapalı Teklif Alma
Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
2 - İhaleyi yapan birimin
iletişim bilgileri
: 0312 463 42 00
a) Adresi
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
Doğrudan Temin ve Satış Müdürlüğü C Blok Kat. 3 Oda
No: 325 06109/Oran/ANKARA
b) Telefon numarası
: 0312 463 42 28
c) İlgili Personel
: Hüseyin TOPGÜL
3 - İhale ile ilgili bilgiler:
a) İhale Dokümanının
görüleceği yer
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
Doğrudan Temin ve Satış Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda
No: 325 06109 Oran/ANKARA
b) İhale usulü
: İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü
c) İhale tarihi ve saati
: 30.09.2019 - 10:30
İhalenin yapılacağı yer
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale
Komisyonu Toplantı Odası C Blok 3. Kat 06109/Oran Sitesi
Çankaya/ANKARA
4 - Teklifler en geç 30/09/2019 günü, saat 10:30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel
Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA
adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
5 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler
katılabilir.
6 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut
ülkesinde yada yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü
bulunanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
d) (c) ve (ç)bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
e) (c),(ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulundukları veya sermayesisin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç),
f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,
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g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve
yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları
şirketler.
7 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - İhale dokümanı KDV dâhil 50,00.-TL karşılığı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı, Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325 06109 Oran Sitesi
Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
9 - Postadaki gecikmeler dâhil hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen
teklifler dikkate alınmaz.
10 - Kurumumuz gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit
edildiği hallerde ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama
İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir
sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir
aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
7878/1-1

—— • ——

BALAST SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2019/438168
İdarenin:
a) Adresi: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi: www.tcdd.gov.tr (7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr)
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:
TCDD Emirler İstasyonunda teslim alınmak üzere toplam 20.000 M3 balast (Teknik
şartnameye göre- Volkanik Kökenli (Bazalt, Granit, Granodiyorit, Gabro, Diyabaz olacaktır) alım
işidir.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati
olan 08/10/2019 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup,
doküman bedeli KDV Dahil 150,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839
8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 -T. HALK BANKASITR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7.
Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon
Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7819/1-1
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5 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı ihtiyacı "5 Kalem Tıbbi Malzeme", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan malzeme listesine, teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları
listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (ekli liste)
Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları
gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı
adreste yayınlanacaktır.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2- Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 23.09.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5- İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir
6- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
7865/1-1
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DELİK MAKİNELERİNE YEDEK PARÇA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi

: ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad.
No: 111

45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı:
Teslim
İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati Süresi

439138

2019-1219

03.10.2019-14.00 60 Gün

8 Kalem Delik Makinelerine
1

Yedek Alımı.

b) Teslim tarihleri

: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren
yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı
salonu Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir
ve 200.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna
maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlarla tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.

7841/1-1
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TERMAL OTEL VE ARSASI SATILACAKTIR
Kahramankazan Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı
Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1 (bir) adet Termal Otel ve arsası, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazın mahallesi, cinsi, ada, parsel, yüzölçümü, muhammen
bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.
3 - İhale 04.10.2019 Cuma günü saat 15:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda
(16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 - Taşınmaz bedeli (İdari Şartnamenin 10. Maddesinde belirtildiği üzere tahsil
edilecektir).
5 - İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler
şunlardır;
A-Teklif Mektubu,
B-Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
C-Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
D-Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (ikametgâh belgesi),
E-İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
F-Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin
adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
G-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl
içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı
olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve
imza sirküleri.
H-Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.
I-Ortak katılım halinde ortaklık beyannamesi
İ-İdari şartnamenin okunup kabul edildiğine dair taahhütname, söz konusu yapının
mevcut haliyle gezilip, görüldüğü ve yapının şartnameye uygun olduğunu kabul eder
taahhütname.
6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve
her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne
(0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ¨5.000,00. (beşbinlira) bedel karşılığı İdari
Şartnameyi almaları gerekmektedir.
7 - İstekliler ihale 04.10.2019 tarihinde saat 11:00’a kadar Kahramankazan Belediyesi
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1
Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler.
GEÇİCİ
SIRA
1

MAHALLESİ
KAYI

CİNSİ
JEOTERMAL
OTEL

ARSA ALANI

MUHAMMEN

TEMİNAT

ADA

PARSEL

(m²)

BEDELİ (₺)

BEDELİ (₺)

221705

15

16.131,00 m²

₺20.000.000,00

₺600.000,00
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem
cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası/İhale
kayıt numaraları

:

2019/437112

1-İdarenin
a) Adresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel
: Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KurupelitAtakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

Tel:0 (362) 312 19 19 /7091-7090 Faks:0 (362) 457
60 21

c) Elektronik posta adresi

:

pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)

:

---

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

Elde Taşınabilir Renkli Doppler Ultrsonografi
: Cihazı;
2 Adet (komple sistem)

b) Teslim yeri/yeri

:

Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana
Bilim Dalı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan )
takvim günü

3-Yeterlik
değerlendirmesinin/İhalenin
a) Verileceği/Yapılacağı yer

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje
: Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu
Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve
saat(ler)i

: Tarih: 24/09/2019 Saat : 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin 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
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Değişik:25/01/2017-29959 R.G./4 md.) Ayrıca aday veya
isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak
sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu
durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale
dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .
4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir;
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
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b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.2.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen
belgeler.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta
yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87
0001 0014 7909 7123 7050 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.”
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge; )
8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu
mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
7897/1-1
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2 KALEM MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
2 Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı
Kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/383282
1-İdarenin
a) Adresi
: Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Akademi Mah.
Yeni İstanbul Cad. No: 369 Posta Kodu: 42130Selçuklu/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 03322238070-8072
c) Elektronik posta adresi : bapsatinalma@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Laboratuvar Sistemi ve Malzemeleri
Sıra No
Açıklama
Birimi Miktarı
1
Gama Spektroskopi Sistemi götürü
1
2
TL/OSL Sistemi
götürü
1
b) Teslim [yeri/yerleri]
: S.Ü.Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu/KONYA
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Birinci kısım malzeme sözleşmenin imzalanmasına
müteakiben 6 ay içerisinde teslim edilecektir.
İkinci kısım malzeme sözleşmenin imzalanmasına
müteakiben 11 ay içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Akademi Mah.
Yeni İstanbul Cad. No: 369 Posta Kodu: 42130Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati
: 17/10/2019 - 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin 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
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.5 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
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4.3.1 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştirilen istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
f) Yabancı istekliler ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı
teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif
ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
7 - İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL.(Yüz)Türk Lirası karşılığı
S.Ü. BAP Koordinatörlüğü /Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad.
No: 369 Posta Kodu: 42130 Selçuklu-Konya / TÜRKİYE adresten satın alınabilir. 1
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.Ü. BAP Koordinatörlüğü /Alaeddin Keykubat
Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 369 Posta Kodu: 42130 Selçuklu- Konya /
TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem –kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır,
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7675/1-1
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67 ADET PARSELİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Sincan Belediye Başkanlığından:
1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı
: Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi
: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi
: sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
e) İlgili personel
: Cemaliye BULUT
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Türkobası Mahallesinde bulunan toplam
101.498,35 m2 yüzölçümüne sahip, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmiş 67 adet
parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde
25.09.2019 tarihinde saat 15:30’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 10.550.414,12 TL.’ dir. İhale Tarihi ve
Saati: 25.09.2019 tarihinde saat 15:30’ dur. Evsafı aşağıda çıkartılmıştır.
Sıra

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Kullanım Kararı

Emsal

Y.Ençok

1

102297

1

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

2

102297

2

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

3

102297

3

2001,56

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

4

102298

1

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

5

102298

2

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

6

102298

3

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

7

102298

4

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

8

102298

5

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

9

102298

6

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

10

102298

7

1993,55

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

11

102298

8

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

12

102298

9

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

13

102298

10

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

14

102298

11

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

15

102298

12

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

16

102298

13

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

17

102299

1

2064,47

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

18

102299

2

2010,41

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

19

102299

3

2004,14

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

20

102299

4

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat
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21

102299

5

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

22

102299

6

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

23

102299

7

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

24

102299

8

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

25

102299

9

2010,02

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

26

102300

1

2031,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

27

102300

2

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

28

102300

3

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

29

102300

4

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

30

102300

5

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

31

102300

6

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

32

102300

7

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

33

102300

8

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

34

102300

9

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

35

102300

10

2015,93

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

36

102301

1

2021,01

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

37

102301

2

2008,73

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

38

102301

3

2000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

39

102302

1

1011,56

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

40

102302

2

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

41

102302

3

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

42

102302

4

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

43

102302

5

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

44

102302

6

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

45

102302

7

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

46

102302

8

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

47

102302

9

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

48

102304

1

4037,20

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

49

102312

1

2013,61

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

50

102312

2

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

51

102312

3

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

52

102312

4

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

53

102312

5

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

54

102312

6

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

55

102312

7

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat
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56

102312

8

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

57

102314

1

2096,73

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

58

102314

2

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

59

102314

3

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

60

102314

5

2064,80

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

61

102316

1

2048,22

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

62

102316

2

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

63

102316

3

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

64

102316

4

1011,50

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

65

102316

5

1011,50

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

66

102316

6

1000,00

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

67

102316

7

2042,41

Küçük Sanayi Alanı

1

2 Kat

3. İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan
Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde
25.09.2019 tarihinde saat 15:30’da yapılacaktır. Teklifler en geç 25.09.2019 tarihinde saat
15:30’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları
hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan
şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza
sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki
Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi alanına ait,
YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: Çakmak Mah. Pazar Yeri Meydanı No:31/1
Dursunbey / BALIKESİR
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
: Dursunbey / BALIKESİR
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden
itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2019 TEDAŞ B.F. ile) : 10.378.000 TL
f) Geçici Teminatı
:
311.340 TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154
1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu ÇankayaANKARA
b) Tarihi ve saati
: 01/10/2019 - Saat 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

13 Eylül 2019 – Sayı : 30887

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çakmak Mah.
Pazar Yeri Meydanı No: 31/1 Dursunbey / BALIKESİR adreslerinde görülebilir veya 400 TL
karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

7917/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:

7907/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

7900/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ
KALDIRILMASINA DAİR İLAN

7895/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1966/285 Esas, 1970/544 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerin anabilim dallarına ve
programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile
Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Bu ilanımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin http://personel.harran.edu.tr
adresinde yer almaktadır.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlan olunur.
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI
AKÇAKALE MESLEK
YÜKSEKOKULU
Organik Tarım
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Pedodonti
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Protetik Diş Tedavisi
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Mikrobiyoloji
Farmakognozi
Eczacılık Temel Bilimleri
Farmasötik Teknoloji

Profesör
Der. Adet

1
1

1
1

Doçent
Der. Adet

Dr.Öğr.Üyesi
Der. Adet

İlan Şartları

1

1

Buğday ve arpa Islahı konusunda çalışmış olmak.

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

3

1

2

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Farmasötik Botanik

3

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak.

Farmakognozi

4

1

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak.

Farmasötik Kimya

4

1

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak.

Farmasötik Toksikoloji

4

1

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak.

Radyofarmasi

5

1

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak.

Farmasötik Biyoteknoloji

4

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi
Okul Öncesi Eğitimi
Müzik Eğitimi
Matematik Eğitimi

1
1
1

1
1
1

1

1

Müzik Eğitimi

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi

2

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Katıhal Fiziği

1

1

Topoloji
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Uygulamalı Matematik
Yeniçağ Tarihi
Halk Edebiyatı
Geometri
Arap Dili ve Edebiyatı
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

1
1
1
1

1
1
1
1

Ticaret Hukuku

1
1

1
1

5

1

2

1

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak.
Türk eğitim denetimi tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Türk Müziği konularında çalışmaları olmak.
Somut nesneler ve cabri ile çalışmış olmak.
Müzik eğitiminde doktora yapmış olmak veViyolensel eğitimi konusunda
çalışmış olmak.
Fizik alanında doktora yapmış olmak ve Bilimin Doğası üzerine
çalışmaları olmak.
İlgili alanda doçent ünvanına sahip olmak. Cam ve seramik malzemeleri
üzerine çalışmaları olmak.
Singüler integrallerde ve sobolev uzaylarında çalışmalar yapmış olmak.
Lineer Pozitif Operatörler üzerine çalışmaları olmak.
Fanno modelinin matematiği üzerine çalışmaları olmak.
Osmanlı dönemi Urfa üzerine çalışmaları olmak.
Göç edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
Manifoldlar üzerinde eşitsizlikler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Arap Dili eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Hukuk fakültesi lisans mezunu olmak ve tüketici hukuku üzerine
çalışmaları olmak.
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk Din Musikisi
Hadis
Tasavvuf
Türk İslam Sanatları Tarihi
Tefsir
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

1
1

RESMÎ GAZETE
1
1

1
1
1

1
1
1

Hadis
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Bilimleri
Çevre Teknolojisi
Çevre Teknolojisi

1

1

1
1

1
1

Çevre Teknolojisi

1

1

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

1

1

Mekanik (Makine Bölümü)
Bilgisayar Bilimleri

1
1

1
1

Yapı

1

1

Bilgisayar Donanımı

1

1

1

1

1

1

Bilgisayar Donanımı

1

1

Yapı

2

1

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemş.
Halk Sağlığı Hemşireliği
Hemşirelikte Yönetim
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Eczane Hizmetleri

1
1

1
1

1

1

Diyaliz

1

1

Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı
Diş Protez Teknolojisi
TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Nöroloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Radyoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plas.Rek.ve Estetik Cerrahi

3
5
1
3

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

İç Hastalıkları

1

1

Göğüs Cerrahisi
Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Cerrahi
VETERİNER FAKÜLTESİ

1
1
1

1
1
1

1

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

1

VİRANŞEHİR SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri

1

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
Analitik kimya alanında doçentlik almış olmak ve ilaçların
elektrokimyasal analizi konusunda çalışmış olmak.
Tıbbi biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak. Vücut dışı
dolaşım konusunda çalışması olmak.
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Ortodonti alanında uzmanlığını yapmış olmak.

1

Yenidoğan alanında yan dal yapmış olmak.
Girişimsel Radyoloji alanında en az bir yıl çalışmış olmak.
Gelişimsel kalça displazisi konusunda çalışmış olmak.
Tıbbi Onkoloji, Hematoloji veya Nefroloji alanlarından birinde yan dal
yapmış olmak.

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalından Doçent ünvanı
almış olmak. Hayvanlarda ultrasonografik verilerinin değerlendirilmesi
konusunda çalışmış olmak.
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalından Doktorasını
yapmış olmak. Hayvanlarda ultrasonografik değerlendirmeler konusunda
çalışmış olmak.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Islahında çalışmış olmak.
Toprak kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Yemeklik tane baklagiller alanında ıslah ve moleküler çalışmaları olmak.
Zeytin yetiştiriciliği ve biyoteknolojisi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Örtüaltı Yetiştiricilikte Sulama Çalışmaları üzerinde çalışmaları olmak.

Tarla Bitkileri

1

1

Bahçe Bitkileri

1

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama
TOPLAM

1

1
36

13

Karbondioksit emisyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Adsorpsiyon ve Karbon Emisyonu konularında çalışmalar yapmış olmak
İçme sularının biyolojik yollarla arıtımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Atıksu arıtma tesislerinde çamur arıtımı ve azaltımı konularında
çalışmaları olmak
Gıda Teknolojisinde Ultrason Uygulamaları konusunda Çalışmalar
Yapmış olmak.
Kompozit malzemeler mekaniği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yapay zeka ve veri madenciliği alanlarında çalışmaları olmak.
Dinamik Yükler Etkisindeki Yapıların Analizi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Kablosuz ağlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mobil Ağlarda Enerji Odaklı Veri Transferi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
İnşaat mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve betonarme yapı
modelleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlgili alanda Tıp'ta uzmanlık yapmış olmak.
1
1
1
1

1

Şanlıurfa’da Dini Musıki Üzerine Çalışması olmak .
Sahabe Rivayet İlişkisi Konusunda Çalışması olmak.
Şanlıurfa’daki Tasavvuf ve Tarikatlar Üzerine Çalışması olmak
Sanat Tarihi Bilimi alanında doçentliğini almış olmak.
Sebeb-i Nüzul Konusunda çalışması olmak
Kastallani’de Kıraat konusunda çalışması olmak.
Sahabenin Hadis Rivayeti ve Sahih Hadis Algısı konusunda çalışması
olmak.

Nefroloji alanında yan dal yapmış olmak.

1
1
1
1

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Sayfa : 189

32
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda verilen akademik birimlerine
2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 50/d maddesi uyarınca Araştırma
Görevlisi alınacaktır.
Bu ilanımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin http://personel.harran.edu.tr
adresinde yer almaktadır.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlan Olunur.
İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI

BİRİMİ

UNVAN

DER.

ADET

ALES
PUANI
(En az)

YAB. DİL
PUANI
(En az)

1

DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı

Öğr.Gör.

5

1

70

50

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak

2

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği
Anabilim Dalı

Öğr.Gör.

5

1

70

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik veya
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak

3

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelikte Yönetim
Anabilim Dalı

Öğr.Gör.

5

1

70

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik veya
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak

4

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı

Öğr.Gör.

5

1

70

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik veya
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarının
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

5

SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEK
OKULU
Eczacılık Bölümü
Eczane Hizmetleri
Programı

Öğr.Gör.

5

1

70

--

Kimya veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak
ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası
Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl akademik
deneyime sahip olmak

6

SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEK
OKULU
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü
Odyometri Programı

Öğr.Gör.

5

1

70

--

Odyoloji veya İşitme Engelliler Eğitimi lisans mezunu olmak.
Odyoloji Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak

7

TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEK
OKULU
Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik Bölümü
Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik Programı

Öğr.Gör.

5

1

Muaf

--

Makine Mühendisliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti
sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders
verme deneyimine sahip olmak

8

TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEK
OKULU
Makine ve Metal
Teknolojileri Bölümü
Makine Programı

Öğr.Gör.

5

1

70

--

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve
belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyeti sonrası
yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl deneyimi olmak

S.NO

ÖZEL ŞARTLAR
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BİRECİK MESLEK
YÜKSEK OKULU
Büro Yönetimi ve
Sekreterlik Bölümü
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Programı
BOZOVA MESLEK
YÜKSEK OKULU
Çevre Koruma Teknolojileri
Bölümü
Çevre Koruma ve Kontrol
Programı
HİLVAN MESLEK
YÜKSEK OKULU
Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Programı
HİLVAN MESLEK
YÜKSEK OKULU
Finans, Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık
Programı
SURUÇ MESLEK
YÜKSEK OKULU
Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Bölümü
Atçılık ve Antrenörlüğü
Programı
EĞİTİM FAKÜLTESİTemel
Eğitim BölümüSınıf Eğitimi
Anabilim Dalı
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
Sinema-TV Bölümü
Sinema-TV Anabilim Dalı
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama Anabilim Dalı
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim
Dalı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri
Bölümü
Kelam Anabilim Dalı
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Bölümü
Mekanik Anabilim Dalı
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Bölümü
Hidrolik Anabilim Dalı
TOPLAM İLAN
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Öğr.Gör.

5

1

70

--

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat Bölümünde tezli
yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans
mezuniyeti sonrası Telekomünikasyon alanında en az 5 yıl
çalışmış olmak

Öğr.Gör.

5

1

70

--

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoloji Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Vektör mücadelesi
konusunda çalışmış olmak

Öğr.Gör.

5

1

70

--

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu
olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak

Öğr.Gör.

5

1

70

--

Fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi, İktisat veya Finans
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü lisans mezunu olmak ve bu
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

Öğr.Gör.

5

1

Muaf

--

Lisans mezunu olmak. Türkiye Binicilik Federasyonu
Antrenörlük Belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla
lisans mezuniyeti sonrası Atçılık ve Antrenörlüğü alanında en az
5 yıl tecrübeye sahip olmak

Arş. Gör.

6

1

70

50

Fakültelerin Sınıf Öğretmenliği veya Sınıf Eğitimi Bölümü lisans
mezunu olmak ve Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi veya
İlköğretim Anabilim Dallarının birinde doktora yapıyor olmak.
(2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım
yapılacaktır.)

Arş. Gör.

5

1

70

50

Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında doktora yapıyor
olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım
yapılacaktır.)

Arş. Gör.

6

1

70

50

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve İşletme veya Üretim
Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek
lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi
kapsamında alım yapılacaktır.)

Arş. Gör.

6

1

70

50

Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Kamu
Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
(2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım
yapılacaktır.)

Arş. Gör.

6

1

70

50

İlahiyat veya İslami Bilimler Fakültesi lisans mezunu olup,
Kelam Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
(2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım
yapılacaktır.)

Arş. Gör.

5

1

70

50

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Mekanik
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı
Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım yapılacaktır.)

Arş. Gör.

5

1

70

50

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat
Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı
Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım yapılacaktır.)

20
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
GENEL AÇIKLAMALAR
Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme
Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdari Hizmetler sınıfından
giriş sınavı ile 15 (on beş) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır.

Branş
En az dört yıllık lisans eğitimi
veren hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurt içindeki veya
yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
TOPLAM

Kadro
Adedi

15

15

Puan
Türü

Puanı

Sınava
Çağırılacak
Aday Sayısı

P3

2018
KPSS’den
en az 80
puan almış
olmak

75

75

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 21-25 Ekim 2019
tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı,
No: 192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer
alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavı (KPSS) (lisans) P3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi
bir kadro veya pozisyona 2018 KPSS P3 puanıyla yerleştirilmemiş olmak.
2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:
(1) Elektronik ortamda doldurulacak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı
Başvuru Formu (Kurumun http://www.ndk.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),
(2) Elektronik ortamda doldurulacak Güvenlik Soruşturması Formu (Kurumun
http://www.ndk.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),
(3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
(4) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca
onaylanmış örneği,
(5) İki adet vesikalık fotoğraf, (4,5 cm X 6 cm ebatlarında ve son altı ay içerisinde
çekilmiş),
(6) Adayın özgeçmişi.
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b) Formların hatasız, eksiksiz, duyuru metninde yer alan esaslara uygun olarak
doldurulması gerekmektedir. Formlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
c) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 4 Ekim 2019 günü
saat 17:30’a kadar;
(1) “Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı,
No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine elden teslim etmeleri veya,
(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak
şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.
ç) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son
başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben belirlenen en yüksek puandan
başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen
kadro sayısının 5 (beş) katı olan 75 (yetmiş beş) aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü
sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
f) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
a) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:
(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,
(2) Türkçe dilbilgisi,
(3) Matematik,
(4) Türkiye coğrafyası,
(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
(6) Tarih,
Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 60 (altmış)’tır.
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
Puan değeri 10 (on)’dur.
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
Puan değeri 10 (on)’dur.
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
Puan değeri 10 (on)’dur.
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Puan değeri 10 (on)’dur.
4- SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
a) Sözlü sınav
(1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında
Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192,
Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
(2) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli
pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport
dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik
belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm
belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga
basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
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(3) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve
aygıtlar alınmayacaktır.
(4) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli
tedbirler alınacaktır.
(5) Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Sözlü sınav ile ilgili bunun dışında
herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.
(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70
olması şarttır.
b) Giriş sınavı sonucu;
(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en
yüksek adaydan başlanarak kadro sayısı kadar asıl (15 kişi), asıl aday sayısının yarısı kadar da (8
kişi) yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek listede yer alan
adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için
müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer
alır.
c) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet
sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
5- İTİRAZLAR
(1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma yazılı
olarak itiraz edebiliriler.
6- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde ilan
edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri
Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
İlanen duyurulur.
İletişim Bilgileri
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi
aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları
: (0 312) 293 47 07
(0 312) 293 47 01
İnternet Sayfası
: http://www.ndk.gov.tr
Adres
: Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA
DİKKAT
1- Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu
değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.
2- Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş
sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması sonucu
doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.
EKLER
1- Başvuru dilekçesi örneği
2- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı Başvuru Formu
3- Güvenlik Soruşturması Formu
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NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Nükleer Düzenleme Kurumunun açmış olduğu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş
Sınavına başvuruda bulunmak istiyorum.
Başvuruma esas olmak üzere gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim. …../…../201..

Adı Soyadı
İmza

Adresi:
Telefon:
Ev: 0 (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _
E-posta :

Cep: 0 (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _

EKLER:
1- Elektronik ortamda doldurulan, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı
Başvuru Formu
2- Elektronik ortamda doldurulan Güvenlik Soruşturması Formu
3- KPSS sonuç belgesi
4- Yükseköğrenim diploması
5- 2 adet vesikalık fotoğraf
6- Özgeçmiş
7- Engelli adayın engel durumunu belirten beyanı
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı
yapılacaktır.
Genel Şartlar
1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 - Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not s is temlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eş
değerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Muafiyet
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış makta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Başvuruda İstenen Belgeler
1 - Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adres inden ulaşabilirsiniz.)
2 - Onaylı Lisans Diploması, (e-devletten alınabilir)
3 - Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,
4 - Onaylı Yüksek Lisans Diploması (İlan özel şartında isteniyorsa) (e-devletten
alınabilir)
5 - Onaylı Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (İlan özel şartında isteniyorsa)
(e-devletten alınabilir)
6 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7 - ALES ve YDS (YÖKDİL veya dengi) Belgesi,
8 - İlan Özel Şartını Sağladığını Gösterir Belge.
Not:
1 - Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
2 - Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 s ayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca
yapılacaktır.
Başvuru Yeri:
1 - 545 numaralı ilan için Personel Daire Başkanlığı, Rektörlük Binası Kat 1 Fener Mah.
Merkez/RİZE
2 - 546 numaralı ilan için Yabancı diller Yüksekokulu Müdürlüğü, Fethiye Mahallesi
Yalıboyu Caddesi No: 1/1 İyidere/RİZE
3 - 547 numaralı ilan için Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Fener Mah. Merkez/RİZE
4 - 548 ve 549 numaralı ilan için Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Fener Mah. Merkez/RİZE
5 - 550 numaralı ilan için Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Fener
Mah. Merkez/RİZE
6 - 551 numaralı ilan için Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Fener Mah. Merkez/RİZE
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Başvuru Başlama Tarihi:

13.09.2019

Son Başvuru Tarihi:

27.09.2019

Giriş Sınavı Tarihi:

07.10.2019

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.10.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:
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Ön Değerlendirme Sonucu
Açıklama Tarihi:
Başvuru Tipi:

BİRİM

BÖLÜM

Şahsen veya Posta

www.erdogan.edu.tr

KADRO BİLGİLERİ
İlan No

02.10.2019

ŞARTLAR

ANABİLİM DALI
Unvanı

Derece

Adet

ALES/Tür

YDS

Açıklama
Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca

545

Rektörlük

Yabancı

Öğretim Görevlisi

Diller

(Ders Verecek)

6

1

70/SÖZ

80

Öğretmenliği lisans mezunu olup, bu
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olup
İngiliz

546

Yabancı Diller

Yabancı

Yüksekokulu

Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

Dili

Eğitimi

veya

İngilizce

Öğretmenliği Anabilim Dallarından birinde
6

1

70/SÖZ

80

tezli

yüksek

lisans

yapmış

olmak.

Yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili
en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip
olmak.

547

548

549

Mühendislik
Fakültesi

Hukuk
Fakültesi

Elektrik

Elektromağnetik ve

Araştırma

Mikrodalga Tekniği

Görevlisi

Özel Hukuk Milletlerarası Hukuk

Hukuk

Kamu

Fakültesi

Hukuku

Hukuk Tarihi

Araştırma
Görevlisi

Araştırma
Görevlisi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
6

1

70/SAY

50

aynı alanda doktora yapıyor olmak.
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup özel
6

1

70/EA

50

550

Mimarlık

hukuk anabilim dalında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup kamu

6

1

70/EA

50

hukuku anabilim dalında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Güzel Sanatlar
Tasarım ve

lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup
Mimarlık

Yapı Bilgisi

Araştırma
Görevlisi

6

1

70/SAY

50

6

1

70/SÖZ

50

mimarlık anabilim dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

Fakültesi

551

Fen Edebiyat

Türk Dili ve

Fakültesi

Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Araştırma
Görevlisi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans
mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1533)
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
— Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 46)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1529)
— 154 kV Alpu Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1530)
— Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi Sınırları İçerisindeki Karkamış Hidroelektrik Santrali Mansabında Bulunup Söz
Konusu Santralin Tam Kapasite Çalıştırılması Durumunda Su Altında Kalması Muhtemel Olan Bazı
Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1531)
— Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali,
Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi, İsim ve Statülerinin Değiştirilmesi ile Çeşme Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgesinin Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1532)
ATAMA KARARLARI
— İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY’in Atanması Hakkında Karar
(Karar: 2019/312)
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yücel OĞURLU’nun Atanması Hakkında Karar
(Karar: 2019/313)
YÖNETMELİKLER
— Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/1 (Değişik İşler), K: 2019/2 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/2 (Değişik İşler), K: 2019/3 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/3 (Değişik İşler), K: 2019/4 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/4 (Değişik İşler), K: 2019/5 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/5 (Değişik İşler), K: 2019/6 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/6 (Değişik İşler), K: 2019/7 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/7 (Değişik İşler), K: 2019/8 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/12 (Değişik İşler), K: 2019/9 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2015/6361 Başvuru Numaralı Kararı
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NOT: 12/9/2019 tarihli ve 30886 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri
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