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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Millî Savunma Bakanlığından:
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/8/2010 tarihli ve 27677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin adı “MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin birinci maddesinde yer alan “mal, hizmet ve alım ve
ihalelerinde” ibaresi “mal ve hizmet alım/ihalelerinde” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kamu İhale Kanununun”
ibaresi “4734 sayılı Kanunun” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan “geliştirme,” ibaresinden sonra gelmek üzere “danışmanlık” ibaresi eklenmiş, (h) bendinde
yer alan “ihale yetkilisi” ibaresi “ihale/alım yetkilisi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“y) Alım: Doğrudan teminle yapılan alımları,
z) Çerçeve anlaşma: MKE ile en az üç istekli arasında, en fazla 48 aylık bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,
aa) İşbirliği: Kamu ve özel sektörün birlikte katılımını içeren tüm mal ve hizmet sağlama modellerini,”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 104. Sayfadadır.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığında yer alan “alım konuları”
ibaresi “görevleri” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Kurum birimlerinde kullanılan ve yıllık ihtiyaç tutarı, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tutarı aşan mal, hizmet ve danışmanlık hizmetlerine ait, teknik
şartnameleri ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılacak verileri bilgi bankası oluşturur
ve sürekli olarak geliştirir. Yabancı isteklilere açık olarak İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından
yapılacak ihalelerde yaklaşık maliyet hesap cetvelinin oluşturulmasına yönelik olarak fabrika
ve işletmelerden gelecek talep üzerine gerekli olan piyasa araştırmasını fabrika ve işletmelerin
yaklaşık maliyet şeflikleriyle koordineli olarak yaparak ilgili birimlere gönderir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu şekilde görevlendirilen yedek üye geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya
kadar komisyon üyeliğine devam eder.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ihalenin sözleşmeye bağlanmasını” ibaresi “sözleşmenin imzalanmasını ve yürürlüğe girmesini”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
yer alan “.” ibaresi “,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“g) Hizmet İstek Formu.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (t) bendinde yer alan “Kamu İhale Kanununa” ibaresi “4734 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiştir.
“d) İhaleye katılma şartları, gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranılan malî ve teknik
yeterlikler ve nitelikler, isteklilerin en geç sözleşmenin imzalanacağı tarihte kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütnameyi teklifleriyle birlikte verecekleri,”
“ğ) Hizmet ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinde yerli istekliler ve mal alımlarında
yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, fiyat avantajı
uygulanacak ise, yüzde on beşe kadar, yüzde on beş dâhil uygulanabileceği, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan orta ve yüksek teknolojili mallar listesi kapsamında olanlarda yerli
malı ve yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine yüzde on beş fiyat avantajı uygulanacağı,
ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olmasının gerekli
olduğu,”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “esas
olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasının (b)
bendinde yer alan “yardımcılarının” ibaresi “yardımcıları ve/veya Hurda Müdürleri” olarak,
yedinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “ilgili şube müdürlüklerinin” ibaresi “ihtiyaç sahibi birimin” olarak değiştirilmiş
ve aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “imzalanmasını” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve yürürlüğe girmesini” ibaresi eklenmiştir.
“(3) Ödeneği yıllık yatırım programında yer alan mal ve hizmetlere ait teknik şartnameler; ihtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanır. Yetki devri yapılmayan ve tedariki Yatırım
Planlama Dairesi Başkanlığınca yürütülecek işlerde, ihtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanan
şartnameler gerek duyulması halinde Başkanlığın önerileri doğrultusunda düzenlenir. Yeni tesis
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ve üretim hattı kurulumuna ilişkin olarak yapılacak mal veya hizmet alımlarında ihtiyaç sahibi
birim tarafından hazırlanan teknik şartnamelere Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda son şekli verilir.”
“b) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere ait teknik şartnameler ihtiyaç sahibi birim ve Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığına bağlı ilgili şube müdürlüğünde açılacak Teknik Şartnameler Dosyasında muhafaza edilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “yazı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, faks, elektronik posta” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Yönetim Kurulunun ihale/alım yetkilisi olduğu ihale ve/veya alımlarda düzeltme ilanı için
onay Genel Müdürden alınır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “usulü;” ibaresinden sonra gelmek üzere “ön yeterlik ilanında belirtilen kriterlere göre” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “veya” ibaresi “belgeler ve/veya” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri
ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda
hiç teklif çıkmaması veya geçerli teklif çıkmaması durumunda,”
“d) İdarenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde
yer alan ve her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenen limite kadar olan mamul mal,
malzeme veya hizmet alımlarında,”
“(2) Pazarlık yönteminde, birden fazla istekli ilân yapılmaksızın davet edilir. İstenilen
belgelerin tamam olduğunun anlaşılmasından sonra ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”
“(3) Birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında yapılacak ihalelerde birden fazla istekli ilân
yapılmaksızın davet edilir. İstenilen belgelerin tamam olduğunun anlaşılmasından, idarî ve teknik konuların görüşülüp karara bağlanmasından ve isteklilerin ihale dokümanını okuduklarına
ve kabul ettiklerine dair imzalarının alınmasından sonra gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş
teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. Bu tekliflerin alınmasından sonra ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale
kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”
“(4) Bu yönteme göre yapılan ihalelerde indirimli fiyat teklifi vermeyen isteklilerin ilk
teklifleri son teklifleri olarak kabul edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “kişiden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya aynı mal ve hizmetlerin üretim
veya satış yetkisine sahip diğer gerçek ya da tüzel kişilerden” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın
(e) bendi, (ı) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı
fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “isteklilere” ibaresi “istekli/isteklilere” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “(j) ve (k)” ibaresi
“(j), (k) ve (l)” olarak, “isteklilerle” ibaresi “istekli/isteklilerle” olarak değiştirilmiştir.
“e) MKE’nin merkez ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d)
bendinde, büyükşehir belediye sınırları dahilinde bulunan idareler için belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limiti aşmayan ihtiyaçlarında,”
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“2) İsteklilerden gelen işbirliği teklifleri, Genel Müdür oluru ile oluşturulacak komisyonlar tarafından, öncelikle gelen teklifin işbirliği niteliğinde bir teklif olup olmadığı incelenir,
bu inceleme sonucunda teklifin işbirliği niteliğinde olduğunun belirlenmesi durumunda söz
konusu işbirliği teklifinin teknik, malî, ekonomik ve pazar durumu açısından değerlendirilmesini içeren bir raporun hazırlanmasından sonra Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara istinaden kabul edilip uygulamaya geçirilir.”
“i) İsteklilerin üretim yeteneklerinin kanıtlanmasına veya yeni ürünlerin müşterilere
kabul ettirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetlerde, ayrıca üretim yeteneğini kanıtlamış istekliden, diğer isteklilerin de üretim yeteneklerinin araştırılmasına devam
edilmesi şartıyla, yapılacak alımlarda,”
“l) Savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak
tedarik edilmesi zorunlu olan mal ve hizmet alımları.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm
eklenmiş ve diğer bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çerçeve Anlaşma İhaleleri
Temel ilkeler
MADDE 27/A – (1) Çerçeve anlaşma ihaleleri tedarikine sürekli olarak ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımları için yapılır.
(2) Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.
b) Çerçeve anlaşmaların süresi kırk sekiz ayı geçemez.
c) Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan münferit sözleşmelerde, sözleşmenin ifasının
çerçeve anlaşma süresi içerisinde yapılması zorunludur. Ancak iş artışı yapılması, mücbir sebep
veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde ya da gecikme cezasının uygulandığı durumlarda münferit sözleşmenin ifası çerçeve anlaşma süresi aşılarak gerçekleştirilebilir.
ç) Çerçeve anlaşma ihalesine çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması şartı aranmaz. Ancak münferit sözleşme aşamasında ödeneğin bulunması zorunludur. Ödenek, münferit sözleşme
aşamasında ihtiyaç konusu mal ve/veya hizmet için çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen
bedeller dikkate alınarak münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından belirlenir.
d) Çerçeve anlaşma yapılmış olması MKEK’ye alım yapma yükümlülüğü getirmez.
MKE çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.
e) Çerçeve anlaşma ihalelerinde açık ihale usulü uygulanır.
Genel esaslar
MADDE 27/B – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir.
(2) Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle listeye alınır.
(3) Çerçeve anlaşma ihalelerinde anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.
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(4) Kısmi teklife açık çerçeve anlaşma ihalelerinde her bir kısma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilir. Çerçeve anlaşma imzalanabilmesi
için her bir kısım için çerçeve anlaşma imzalayacak en az üç isteklinin bulunması gerekir. Bu
sayının üçün altına düştüğü durumlarda çerçeve anlaşma imzalanmayarak bu kısma ilişkin çerçeve anlaşma ihalesi iptal edilir.
(5) Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine katılamazlar.
(6) Münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedeli çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelinin fiyat farkı uygulanmış tutarını aşamaz.
(7) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam
etmeyen istekliler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildiği halde iki kez
teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.
(8) Münferit sözleşmeler ile yapılacak olan alımların toplam miktarı, iş artışları dahil,
çerçeve anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarını aşamaz.
(9) Çerçeve anlaşma aşamasında geçici teminat ve kesin teminat istenilmez. Çerçeve
anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarında, münferit sözleşme aşamasında kesin
teminat alınması zorunludur. Kesin teminat alınması durumunda münferit sözleşme bedeli üzerinden hesaplanarak ihale dokümanında belirtilen oran üzerinden kesin teminat alınır.
Yaklaşık maliyet
MADDE 27/C – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinin yaklaşık maliyeti, bu Yönetmelikte
düzenlenen esas ve usullere göre belirlenir.
(2) Yaklaşık maliyet, çerçeve anlaşmanın süresi dikkate alınarak anlaşma kapsamında
alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarının tamamı üzerinden hesaplanır.
(3) Münferit sözleşme aşamasında yaklaşık maliyet, ihtiyaç miktarı göz önüne alınarak
hesaplanır. Bu hesaplama çerçeve anlaşma yapılması aşamasında tespit edilen fiyat farkı eklenmiş bedel üzerinden yapılabilir.
On iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesi
MADDE 27/Ç – (1) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir.
Bu belgelendirmenin yapılması gereken tarihler ay ve yıl olarak çerçeve anlaşmada belirtilir.
Yeterliğin devam edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilir. Çerçeve anlaşma ihalesinde
öngörülen yeterlik kriterlerinden hangilerinin on iki ayda bir istenileceği ihale dokümanında
belirtilir. Yeterliği devam etmeyen istekli ile imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. Çerçeve
anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde ise mevcut çerçeve anlaşmanın
sona erdiği taraflara bildirilir.
Listenin oluşturulması
MADDE 27/D – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde yeterlik kriterlerini sağlayan çerçeve
anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale ilanı ile ihale dokümanında
belirtilir. Bu durumda idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlayarak listeye
alınacak istekliler belirlenir.
(2) Listeye alınacak istekliler sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.
(3) Listeye alınacak isteklilerin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak
belirleneceği ihalelerde; idare tarafından tespit edilecek hesaplama yöntemi ve bu unsurlara
ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.
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Münferit sözleşme aşamasında isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde; çerçeve anlaşma
aşamasında öngörülen hesaplama yöntemi değiştirilmeksizin, dikkate alınarak ekonomik açıdan
en avantajlı teklif belirlenir.
(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı
bir şekilde belirlenemez.
(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan
birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale
onay belgesinin ekinde yer alır.
Tekliflerin eşit olması durumu
MADDE 27/E – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde tekliflerin eşit olması nedeniyle listeye alınacak istekli sayısının ihale dokümanında öngörülen sayıyı aşması halinde, aynı teklifi
veren isteklilerin tamamı listeye alınır.
(2) Münferit sözleşme aşamasında birden fazla istekli tarafından verilen tekliflerin eşit
olduğu ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda
bu Yönetmeliğin “İhalenin açık eksiltme ile sonuçlandırılması veya indirim yaptırılması” başlıklı maddesi uygulanır.
Aşırı düşük teklifler
MADDE 27/F – (1) Çerçeve anlaşma aşamasında aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi
ve sorgulanması bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.
(2) Münferit sözleşme aşamasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaz.
Münferit sözleşme
MADDE 27/G – (1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi
halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu
İhale Kurumundan teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dahilinde teklif vermeye davet edilir.
Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu malın miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve isteklinin fiyat farkına ilişkin esaslara göre güncellenen birim fiyat
teklif bedeli belirtilir. İsteklilere, ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar
dikkate alınarak, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. Teklif vermeye davet yazısı faks
ve elektronik posta ile de gönderilebilir ve son teklif verme tarihinden en az üç gün öncesinde
ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir.
(2) Mevcut aşamadan sonraki işlemlere bu Yönetmelikte belirtilen kurallara göre devam
edilir.
(3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine
getirilerek münferit sözleşmenin imzalanmaması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, listede yer alan diğer istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilebileceği
gibi yeniden teklif vermeye de davet edilebilir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının
üçün altına düşmesi durumunda, çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir. Bu durum,
çerçeve anlaşmaya dayanarak daha önceden akdedilen münferit sözleşmelerin yürütülmesini
etkilemez.
(4) Münferit sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, isteklinin
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İsteklinin ihalelere
katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması halinde münferit sözleşme imzalanmayarak kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.
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(5) Mücbir sebep halleri dışında, münferit sözleşmeye davet edilen istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması
halinde istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.
Fiyat güncellemesi
MADDE 27/Ğ – (1) Fiyat güncellemesi tespitinde, çerçeve anlaşma ihalesinin yapıldığı
aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Yİ-ÜFE Genel satırındaki endeks ile münferit alım aşamasında teklif vermeye davet yazısından bir önceki
aya ait endeks birbirine oranlanarak bulunacak katsayı baz alınır. Münferit alım kapsamında
isteklilerden teklifleri istenilmeden önce çerçeve anlaşma ihalesinde teklif ettikleri fiyatlar söz
konusu endekse göre güncellenerek isteklilere bildirilir ve münferit alım aşamasındaki tekliflerini bu bedel aşılmaksızın vermeleri istenir.
(2) Nikel, çinko, demir, alüminyum, kurşun, kalay, bakır, pirinç gibi malzemeler için
fiyat güncellemesi hesaplamasında ise LME (Londra Metal Borsası) fiyatları esas alınacaktır.
(3) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle
yabancı para birimi karşılığı Türk parası ile ödenen işler için fiyat güncellemesi uygulanmaz.
(4) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle
yabancı para birimi karşılığı Türk parası ile ödenen işlerde sözleşmede öngörülen malın teslim
süresinin sona ermesi ve idarenin izni ile cezalı sürelerde yapılan teslimatlarda sözleşmede öngörülen teslim tarihi ile cezalı çalışılan süre içerisinde yapılan teslimat tarihindeki döviz kurundan düşük olanı esas alınır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendi ve
üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Müsteşarlığınca” ibaresi “ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.
“ç) Gerekçesi belirtilmek şartıyla yabancı isteklilere açık ihalelerde isteklilerden,”
“a) Ancak işin özelliğine göre ve ihale onay belgesinde gerekçesi belirtilmek şartıyla,
yaklaşık maliyeti 200.000. – (iki yüz bin) Türk Lirasını aşmayan, İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı isteklilere açık ihalelerde, isteklilerden kesin teminat istenmeyebilir.
Bu bentte yer alan parasal sınır her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.”
“b) Teklif edilen para birimi cinsinden bankalar, özel finans kurumları tarafından verilen
teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri,”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “faks”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya elektronik posta” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“faks” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya elektronik posta” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mal
alım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinde;” ibaresi “Mal alım ihalelerinde işin özelliği dikkate alınarak aşağıdaki seçeneklerden birine ihale dokümanında yer verilir;” olarak değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) İhale/alım, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.”
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç”
ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“o) Sözleşmenin fesih şartları, sözleşme bedelini aşmamak üzere sözleşme değişiklik
şartları,”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu İhale Kanununun” ibaresi “4734 sayılı Kanunun” olarak, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) Doğrudan teminin parasal limiti kapsamında yapılacak alımlarda iş artışı yapılamaz.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu
İhale Kanununun” ibaresi “4734 sayılı Kanunun” olarak, “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun” ibaresi “4735 sayılı Kanunun” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Çerçeve anlaşma ihalelerinde fiyat güncellemesi 27/Ğ maddesindeki hükümlere
göre uygulanır.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52 – (1) Tedarik edilen mal ve hizmet bedelleri;
a) Mal alımlarında; geçici veya kesin kabul raporu, hammadde ve malzeme ambar giriş
pusulası ve faturaya istinaden,
b) Hizmet alımlarında; alım organları veya sözleşmenin yürütülmesi ile görevli ihtiyaç
sahibi birim tarafından onaylanmış hak ediş ve hak edişe uygun düzenlenmiş faturalara istinaden,
c) 27 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi esaslarına göre doğrudan temin suretiyle
alınan, ancak fatura ile belgelendirilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetlerin bedelleri; alım
organları tarafından düzenlenecek gider pusulalarına istinaden,
ç) Kullanım hakkı ve kira bedelleri; kira sözleşmesine ve hakkın kullandırılmasına dair
sözleşmeye istinaden ve anılan sözleşmede belirtilen esaslara göre malî işler birimleri tarafından
veya alım yapacak görevlilere verilecek iş avanslarından karşılanmak suretiyle, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Malî İşler ve Muhasebe Yönergesi esaslarına
göre ödenir.
(2) Yabancı isteklilere açık ihalelerde mal veya hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde,
uluslararası ticaret kurallarına, kambiyo mevzuatına ve sözleşmede öngörülecek şartlara uyulur.
Bu durumda yerli istekliye bedel ödenebilmesi için mal ya da hizmetin idareye teslimi şarttır.
Yabancı istekli için geçici kabulde ödenecek oran mal ya da hizmeti idareye teslim eden yerli
istekli için de uygulanır.
(3) Yatırım programı kapsamındaki yabancı isteklilere kapalı mal ve hizmet alımlarında;
mal ya da hizmetin teslim edilmesi şartıyla ödemeye ilişkin diğer hükümler sözleşmesinde düzenlenir. Bu durumda sözleşme bedelinin en az %40’ının geçici kabule bırakılması şarttır.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu İhale Kanununun” ibaresi “4734 sayılı Kanunun”, ikinci fıkrasında yer alan “Kamu İhale
Kanunu” ibaresi “4734 sayılı Kanun” ve “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” ibaresi “4735 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe 53 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
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“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 53/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal
MKE’ye bildirilir. MKE bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Diğer yönetmelik, yönerge ve genelgelerdeki atıflar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yayımlanmış olan yönerge, yönetmelik ve genelgelerde yer alan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış
sayılır.”
MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/8/2010
27677
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/4/2017

30048

—— • ——
Altınbaş Üniversitesinden:
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/6/2017 tarihli ve 30094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir dersten (F) veya (W) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler; 2547 sayılı Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince uygulanmak zorunda olunan dersler
hariç olmak üzere, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların
yerine kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen dersleri alırlar.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/6/2017
30094
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
120/10/2018
30571
225/10/2019
30929
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/9/2016 tarihli ve 29841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik programına kayıtlı
olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı
tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90’’
ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Ocak ve Mart-Haziran ayları arasında birer
defa yapılmakla birlikte derslerini ve seminerini tamamlayan bir öğrenci bir yılda en fazla iki
kez yeterlik sınavına girebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa
olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/9/2016

29841
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İskenderun Teknik Üniversitesinden:
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İSTE-TÖMER): İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, materyal geliştirmek
ve mevcut materyali temin etmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinlerarası
çalışmalar yapmak; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni
kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerine
yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmek ve desteklemektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar
yapmak.
b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak
amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.
c) Türk dilini yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak
bunların sonucuna göre, dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek, uluslararası
ölçütlere uygun olarak başarı durumlarını gösteren sertifikalar vermek.
d) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi konusunda araştırmalar yaparak
etkili programlar ve materyaller geliştirmek.
e) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dilbilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları
uygulamak; Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilebilmesi için Türkçe ile diğer dillerin
öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda ortak çalışmalar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
g) Merkezin amacı doğrultusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; gerektiğinde Üniversitenin sürekli eğitim merkezi ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde seminer,
kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
ğ) Talep hâlinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.
h) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak ve staj imkânları oluşturmak.
ı) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri
Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
i) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar ve öğretilmesi konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar
düzenlemek.
j) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dönüş yapan göçmenlerin, çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye gelenlerin
kültürel oryantasyonlarına ilişkin programlar hazırlamak ve uygulamak.
k) Türk dili içerikli derslerin uzaktan eğitim yoluyla etkin olarak verilmesi için Üniversitedeki ilgili birimler ile iş birliği yapmak.
l) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği yapmak.
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m) Türk dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılmasını teşvik etmek;
Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya
yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.
n) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği
yapmak.
e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim
kurmak ve çalışmalar yapmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
g) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve
koordinasyonunu sağlamak.
(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden
ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla
görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

27 Mart 2020 – Sayı : 31081

Müdür yardımcılarının görevi
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
doğrultusunda, Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün
önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları
Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdirilebilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını
kontrol etmek ve onaylamak.
b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek ve onaylamak.
c) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya
bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi ve öğretim elemanlarının eğitimi ve kurslara hazırlanması
gibi eğitime ilişkin konuları belirlemek.
ç) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve iş
birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.
d) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.
e) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.
f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından gündeme getirilen konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite, kamu kurumları, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör
tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi
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üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde
görüş ve önerilerde bulunmakla görevlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez Sekreteri
MADDE 16 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıllığına
görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.
Merkez Sekreterinin görevleri
MADDE 17 – (1) Merkez sekreterinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapmak.
Birimler
MADDE 18 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak
üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir. Birim sorumlusu, Müdür tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Mali hükümler
MADDE 21 – (1) Merkez bünyesinde yapılacak tüm iş ve işlemlerde 14/8/2016 tarihli
ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinde yürütülen
ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim
ön lisans ve lisans programlarının tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve
öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü,
43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Alınan derslerin başarı notu katsayısı ile o
derslerin kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen notu,
b) Çözüm merkezi: Dilekçe hakkının kullanılması hakkındaki kanun gereğince verilebilecek tüm dilekçelerin işleme alındığı merkezi,
c) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
ç) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
d) Kredi: Teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatlerini,
e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programını,
g) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
ğ) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
h) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek
alabileceği dersleri,
ı) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
j) Yarıyıl not ortalaması (ANO): Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin başarı notu katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen notu,
k) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kabul, Danışman, Geçişler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar
Giriş esasları ve kesin kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına göre ve Üniversitenin yaptığı özel yetenek sınavı
ile öğrenci alınır.
(2) ÖSYM tarafından ilan edilen tarihler arasında kayıt işlemi yapılır. Kayıt için gerekli
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Fakülteye/yüksekokula/meslek
yüksekokullarına süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlananlar, İstanbul
Rumeli Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin
öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
(4) Lisans ve ön lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
(5) Kayıt için sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir.
Danışman
MADDE 6 – (1) Her öğrenci için kayıt olduğu bölümün başkanı tarafından, danışman
olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrencinin akademik gelişimini
izler. Öğrencilerin derslere yazılma, ders ekleme bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman
onayı ile yapılır.
Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde her yarıyıl
kayıt yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur.
(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.
(3) Mazereti nedeniyle süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için; müracaatın yazılı olarak akademik takvimde
belirlenen mazeretli kayıt süresi içerisinde yazılı olarak yapılması gerekir. Mazeretin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrencinin ders kayıt işlemleri akademik takvimde
belirlenen mazeretli kayıt süreleri içerisinde kendisi veya resmî vekâletname verdiği kişi tarafından yapılır.
(4) Ön lisans öğrencileri için dört, lisans öğrencileri için sekiz yarıyıl eğitim-öğretim
süresini dolduran ancak mezun olamayan öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında akademik
takvimde belirtilen süre içerisinde kredileri göz önünde bulundurularak Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten sonra kaydını yenilemek zorundadır.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(2) Dikey geçişler, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
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(3) Dikey geçiş ile gelen öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden kayıt yaptırdıkları lisans programı müfredatındaki derslerle eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin almaları gereken derslere göre
hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı 20 inci
maddede yer alan not sistemine dönüştürülerek yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan
notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.
(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans
not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile
lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrenciler Üniversite
içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.
(2) Öğrencinin programa kabulü, geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
Çift anadal ve yan dal programı
MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yan dal, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(2) Esaslarını ve başvuru koşullarının Senato tarafından belirlendiği çift anadal ve yan
dal programlarına öğrenci kabulü, ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim
kurulunun onayı ile yapılır.
Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları
MADDE 11 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından iki
yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir.
Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır.
(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde değişim çerçevesinde okudukları diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, ilgili bölüm
ve kurum öğrenci değişim koordinatörünün gözetiminde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve
yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
(4) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Alınan notlar 20 inci
maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir ve ortalamaya katılır.
(5) Değişim programı öğrencilerinin Üniversiteye öğretim ücretini ödemeleri gerekir.
(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve
lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve
bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az on dört hafta ve en az yetmiş iş gününden
oluşur. Senato, gerektiğinde yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yarıyıl sonu sınavları ile staj gerektiren programlarda staj süreleri bu sürenin dışındadır.
(2) Gerektiğinde ilgili birim tarafından önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato
kararıyla cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
Öğretim programları
MADDE 13 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim, bölüm başkanının önerisi ile ilgili kurul tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak,
zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan öğretim programına göre yapılır.
(2) Öğretim programlarındaki değişiklik teklifleri her yıl mayıs ayı sonuna kadar Senatoya sunulur.
Derslerin kredi değeri
MADDE 14 – (1) Bir dersin kredi değeri, öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya
uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma
saatleri göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir.
Ön koşullu dersler ve diğer koşullar
MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken
derslere ön koşul dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön koşul ve diğer koşullar, bölüm başkanının önerisi ile ilgili kurul tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul
edilen öğretim programına göre uygulanır.
Yarıyıl ders kaydı, ders ekleme-bırakma
MADDE 16 – (1) Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Normal ders yükü öğrencinin kayıt olacağı yarıyılda yer alan derslerin kredi değerleri
toplamıdır. Alt yarıyıllardan başarısız olunan ve/veya daha önce alınmayan derslerle birlikte
öğrencinin azami ders yükü 45 krediyi ve normal ders yüküne ek olarak üç dersi geçemez. Bu
kapsamda devam zorunluluğu bulunmayan dersler de ders yükünden sayılır. Haftalık ders programında çakışma olması halinde öğrenci alt yarıyıldan devamsızlık gösterdiği ve ilk defa kayıtlandığı dersleri almak zorundadır; çakışan üst yarıyıl dersleri bırakılır.
b) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadıkları ve/veya başarısız oldukları derslere kaydolmak zorundadır. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, Senato tarafından onaylanan diğer dersler alınır.
c) Öğrenciler AGNO yükseltme amacıyla önceki yarıyıl/yıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler.
ç) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir,
bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.
d) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran öğrenciler
danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıllardan haftalık ders programında çakışma olmaması
kaydıyla ön koşullu ve üst yarıyılda ilk defa açılacak dersler hariç azami 45 kredi ve en fazla
üç ders alabilir.
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e) Ortak zorunlu dersler dahil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda
başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrenciler, muaf olduğu derslerin toplam
kredisi kadar üst yarı yıldan ders alabilir.
f) Öğrenci, danışmanının onayıyla akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders
bırakabilir, ders ekleyebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar,
proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine
devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve devamsızlık nedeniyle
başarısız sayılır.
(3) Daha önce devam koşulu sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak
dersin uygulamasında başarısız olan öğrenci, derse devam koşulunu sağlamış olsa bile ilgili
derse tekrar kayıtlanmak ve devam etmek zorundadır.
(4) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate
alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.
Ders muafiyeti
MADDE 18 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş, dikey geçiş ve ÖSYM
tarafından yapılan yerleştirme sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış oldukları
derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde onaylı transkriptleri ve ders içeriklerinin eklendiği bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurularını Çözüm Merkezi aracılığıyla yaparlar. Söz konusu derslerin
YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, ilgili
yönetim kurulunda görüşülerek Senato tarafından belirlenen esaslara göre karara bağlanır.
Fazladan alınan dersler
MADDE 19 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. Seçimlik derslerden sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıda ders, en yüksek not alınan dersten başlayarak
AGNO’ya katılır.
(2) Fazladan alınan başarılmamış olan dersler mezuniyette transkriptten silinir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Notlar, Başarı Durumu ve Sınavlar
Notlar ve başarı durumu
MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri
öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders başarı notu olarak takdir olunur.
a) 100 üzerinden transkriptte gösterilen notlar şunlardır:
Başarı Notu
Katsayı
Eş Değer Puan
AA
4,00
90-100
BA
3,50
85-89
BB
3,00
75-84
CB
2,50
65-74
CC
2,00
60-64
DC
1,50
55-59
DD
1,00
50-54
FD
0,50
45-49
FF
0,00
00-44
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b) AA, BA, BB, CB, CC harf notu alınan dersler başarılı kabul edilir.
c) DD ve DC harf notu alınan dersler, AGNO’nun 2,00 ve üzerinde olması halinde başarılı kabul edilir.
ç) FF ve FD harf notu alınan dersler başarısız kabul edilir.
(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha
çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli çalışmaları
başarı ile tamamlayan öğrenci için B harf notu verilir ve ortalama hesabında dikkate alınmaz.
Bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması,
sunum ve benzeri dersleri süresinde tamamlayamayan öğrencilere E (Eksik) notu verilir. Öğrenci E notu aldığı dersin eksiklerini, ders notunun ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün
içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm
başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler en fazla on
beş gün daha uzatılabilir.
(3) Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği
için başarısız olan öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında
FF notu gibi işlem görür.
(4) Değişim programlarına katılan öğrencilerin başarı notu tespitinde Senato tarafından
kabul edilen Not Sistemleri Karşılaştırması tablosu kullanılır.
(5) AGNO’su 2,00 ve daha yukarı olan FF, FD notu bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır.
Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,
arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi
çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak
o dersin başarı notu belirlenir. Buna göre, derslere ait dönem içi başarı değerlendirme oranları
mayıs ayının sonuna kadar Senatonun onayına sunulur ve Öğrenci Bilgi Sistemi kanalı ile akademik yıl başlamadan önce ilan edilir. Uzaktan öğretim yoluyla verilmekte olan derslerin ara
sınavları da çevrimiçi olarak yapılabilir. Uzaktan öğretimde sınavların gözetimsiz yapılması
halinde ara sınavın ağırlığı %20’den fazla olamaz.
(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Notlar, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından ilan edilir.
(3) Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için
yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekmektedir.
Sınav programları ve yeri
MADDE 22 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları, ilgili birim
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce
ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır.
Mazeret sınavları
MADDE 23 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini
belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile kayıtlı
oldukları programın bağlı olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne müracaat ederler.
(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır.
(3) Yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.
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Bütünleme sınavı
MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin yarıyıl sonunda başarısız oldukları
ve not yükseltmek istediği dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda o yarıyıla ait derslerin
sınavları yapılır.
(2) Yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların % 40’ı ve bütünleme sınavında alınan
notun % 60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır.
Mezuniyet sınavı
MADDE 25 – (1) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu dersler için sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere
verilir.
(2) Mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede
kayıtlı bulunduğu programın bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul sekreterliğine müracaat eder.
Mezuniyet sınavına girebilmek için dersin devam koşulunu sağlamış olmak gereklidir.
(3) Mezuniyet sınavında alınan not, ara sınav şartı aranmadan ortalama kabul edilir. Bu
sınavdan başarılı olamayan öğrenciler o dersi ilgili yarıyılda yeniden almak zorundadır.
Sınav şekli
MADDE 26 – (1) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı ve bölüm başkanının teklifi,
ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yazılı, sözlü, proje, sunum, uygulama veya
ödev olarak yapılabilir.
(2) Sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı ile ilgili değişiklik teklifleri
her yıl mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden
itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu programın
bağlı olduğu ilgili dekanlık ya da müdürlüğe itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden
ilgili öğretim elemanın görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Maddi hata tespit
edilmesi halinde not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Yarıyıl ve genel not ortalamaları
MADDE 28 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin başarı notunun katsayısı ile o
derslerin kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi, virgülden
sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan
nota AGNO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma
Mezuniyet ve diploma
MADDE 29 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş
ve AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere,
program adı açıklanmak suretiyle, lisans veya ön lisans diploması verilir.
(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.
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Ön lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün
dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup,
AGNO’sunu en az 2,00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.
(2) Bu öğrenciler, 25 inci madde hükümlerine göre mezuniyet sınavı hakkından yararlanabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitime ara verme
MADDE 31 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl izin verilebilir.
(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu
programın bağlı olduğu dekanlık veya müdürlüğe başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi
uzatılabilir.
(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.
(5) İzinli sayılan süre, azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 32 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, çözüm merkezi
kanalıyla kayıtlı oldukları programın bağlı olduğu dekanlık veya müdürlüğe yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim
durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.
Burslu öğrenciler
MADDE 33 – (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Öğrencinin bursunun bir sonraki öğretim yılında devam etmesi için;
a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
b) Öğrenim süresinin, hazırlık sınıfı hariç ön lisansta iki, lisansta ise dört yılı aşmamış
olması,
gerekir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmeyen öğrencinin bursu, eğitim gördüğü
yılsonu itibarıyla kesilir.
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Adres bildirme ve tebligat
MADDE 34 – (1) Kesin kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres tebligat adresidir. Adres değişikliklerini öğrencinin bir ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu adrese yapılan
tebligat geçerli sayılır.
Disiplin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 25/9/2016 tarihli ve 29838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/3/2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması
ve yazılı tutanaklı olarak kayıt altına alınan yazılı/sözlü sınav sonucuna göre değerlendirme
yapılır. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve sınav notunun % 30'u alınarak elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/3/2017
30022
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/2/2018
30322
219/6/2018
30453
314/5/2019
30774
43/2/2020
31028
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı
olan öğrenciler, daha önce almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun
için öğrencilerin, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on gün içinde transkriptleri
ve ders içeriklerini (onaylı, imzalı, mühürlü) ihtiva eden bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Muafiyet, ilgili yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Ders
muafiyeti otomasyon sistemine notu ile birlikte işlenir.
(2) Muafiyeti kabul edilen öğrencilerden, birinci sınıfta okutulan derslerin 30 AKTS’sinden muaf olanlar ikinci sınıfa; birinci sınıfta okutulan derslerin 40 AKTS’sinden ve ikinci
sınıfta okutulan derslerin 30 AKTS’sinden muaf olanlar üçüncü sınıfa intibak edilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan öğrenciler sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait 1.60-1.69 GANO ile en fazla 2 ders, 1.70-1.79 GANO ile
en fazla 3 ders alabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Kayıt silen öğrenciler, geçmişe ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ilişkin
mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/12/2012
28508
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/10/2017
30204
28/11/2017
30234
318/11/2018
30599
425/10/2019
30929
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2682

—— • ——

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2683
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İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2680

—— • ——

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2681
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İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2707

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İPTAL İLANI
Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar
Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden:
9 Adet Jeotermal Arama Sahası Kiralanması İşi İhalesi, Korona virüs (Covid-19)
Salgınına Karşı Alınan Tedbirler Kapsamında Başkanlığımız Tarafından İptal Edilmiştir.
1 - İdarenin
a) Adresi

: Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cad. 121 Odunpazarı/
ESKİŞEHİR)

b) Telefon ve faks numarası

: 0 222 233 28 23 - 0 222 231 28 27

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

: 24.03.2020 - 31078

3 - İhale iptal tarihi

: 25.03.2020

4 - İptal nedeni veya nedenleri

:İkinci bir düzenleme yapılana kadar Korona virüs
(Covid-19)

salgınına

karşı

alınan

tedbirler

kapsamında ihale esnasında oluşabilecek salgın
tehdidini önlemek için ihale iptal edilmiştir.
2723/1-1
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ERTELEME İLANI

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
16.03.2020 tarih 31070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, zarf teslim tarihi 07 Nisan
2020 saat: 10:00, ihale tarihi 08 Nisan 2020 saat:14:00 olarak duyurulan, Şırnak İli, Cizre İlçesi,
Dicle Mah., Çevik Sok., No 27/A Adresinde Bulunan Taşınmazın Gönüllü Merkezine
Dönüştürülmesine Ait Tadilat Ve Onarım ihalesi yeni bir bildirim yapılana kadar ertelenmiştir.
2671/1-1

—— • ——
ERTELEME İLANI
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
Resmi Gazetenin 10.03.2020 tarih 31064 sayılı nüshasında yayınlanan zarf teslim tarihi
08.04.2020 tarih saat 10:00, ihale tarihi 09.04.2020 tarih saat 14:00 olarak duyurulmuş olan Hatay
İli, Reyhanlı İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 63/1 pafta 125 parsel, 72.426,09 m² yüzölçümlü
arazinin 35.000 m²’lik kısmında Lojistik Merkezi yaptırılması ihalesi yeni bir bildirim yapılana
kadar ertelenmiştir.

2672/1-1

—— • ——
E5000 TİPİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFTE KULLANILMAK ÜZERE
3 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası

: 2020/166149

1 - İdarenin;
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

a) Adresi

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi

: tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 3 Kalem Malzeme
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 28.04.2020 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu

olup

TÜLOMSAŞ

Genel

Müdürlüğü

Pazarlama

Dairesi

Başkanlığı,

İthalat

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 50,- TL bedelle 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.

2623/1-1
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ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Balıkesir Merkez
Havalimanı Müdürlüğünden:
1 ADET ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ ALIMI İŞİ DHMİ
İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Dosya Numarası
: 2020/163910
1 - İdarenin
a) Adresi
: Halalca Mah. Köyiçi Sok. No: 650 ALTIEYLÜL /
BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 266 294 7510 - 266 294 7061
c) İhale dokümanının
görülebileceği adres
: DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğü Satın
Alma ve İkmal Şefliği Halalca Mah. Köyiçi Sok. No: 650
Altıeylül/BALIKESİR
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Araç Plaka Tanıma Sistemi Temin ve Tesisi
b) Teslim yeri
: DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğü Halalca
Mah. Köyiçi Sok. No: 650 Altıeylül/BALIKESİR
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 60
(altmış) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğü
Toplantı Salonu Halalca Mah. Köyiçi Sok. No: 650
Altıeylül/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati
: 22.04.2020 Çarşamba Günü, Saat 11:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. 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

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

27 Mart 2020 – Sayı : 31081

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 serbest muhasebeci, 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,
standart forma uygun belge,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak DHMİ veya Emniyet Genel Müdürlüğü v.b gibi
Kurumlarda plaka tanıma sistemleri işi yapmış olmak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin
tamamında % 15 (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 ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ancak ihaleye katılmak isteyen
istekliler ihale dokümanını 150 TL (Yüzelli Türk lirası) karşılığında aynı adresten satın alabilirler.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dhmi Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğü
Satın Alma ve İkmal Şefliği Halalca Mah. Köyiçi Sok. No: 650 Altıeylül/BALIKESİR 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
tamamen serbesttir.
2643/1-1
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EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİF ENDÜVİ EKİPMANLARI TAMİRİ
VE ŞARJ REDRESÖR TRAFOSU DÖNÜŞÜMÜ
HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:
İşin adı: 6-9 Ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları tamiri ve şarj redresör
trafosu dönüşümü hizmeti işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2020/168408
Dosya No
: 2027822
1 - İdarenin:
a) Adresi
: BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 6-9 Ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları tamiri
ve şarj redresör trafosu dönüşümü hizmeti (5 kalem)
b) Teslim yeri
: Karadon Taşkömürü İşletme müessesesi Elektro
Mekanik İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 15.04. 2020 - 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) 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,

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

27 Mart 2020 – Sayı : 31081

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler. .....................................................................................................................
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir .
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 15.04.2020 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği
gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden
idaremiz sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.

2642/1-1
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KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ NAKKAŞBAŞAKŞEHİR (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET
MODELİ İLE TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF
ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

2654/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2715/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2716/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2713/1-1
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2711/1-1
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2714/1-1
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2665/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
13.03.2018 tarihli ve 45779 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
ANF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Nurettin ABACIOĞLU
(Denetçi No: 2167, Oda Sicil No: 9531) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara
7. İdare Mahkemesinin 30.01.2020 tarihli ve E.2018/1401-K.2020/164 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.03.2018 tarihli ve 30363 sayılı Resmî Gazete ilanı
ile Nurettin ABACIOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 20.03.2020 tarihli ve 73839
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2644/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1139183, 1070755 ve 1070746 YİBF nolu yapıları
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği
gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle,
27.06.2019 tarihli ve 149248 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1
(bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, 16554 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 2444 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 31.01.2020
tarihli ve E.2019/1458-K.2020/180 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Doğa HG Yapı
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 12.02.2020 tarihli ve 37246 sayılı
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2645/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
08.04.2019 tarihli ve 82368 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal
edilen”, Saroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı İbrahim SAROĞLU
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10119, Oda Sicil No: 66857)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.01.2020
tarihli ve E.2019/1447-K.2020/59 sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 14.04.2019 tarihli ve 30745 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İbrahim SAROĞLU
hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işlemi 12.02.2020 tarihli ve 36521 sayılı
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2645/2/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2040 ada, 18 parsel üzerindeki 1070755 YİBF nolu inşaatı
denetimini üstlenen Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Güven TÜNEY
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26615, Oda Sicil No: 79034)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 06.03.2020
tarihli ve E.2019/1984-K.2020/652 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Güven TÜNEY
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 19.03.2020 tarihli ve
72503 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2645/3/1-1

27 Mart 2020 – Sayı : 31081

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çalışır Beton Zemin ve Su Etüt Lab. ve Analiz Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ’nin Mimarsinan
Mah. 144 Sk. No:18 A Atakum/SAMSUN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,
Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 11.04.2011 tarih ve 379 sayılı kararı ile verilen 269 no.lu
“Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi
doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 13.03.2020
tarihli ve 578/11 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 20.03.2020 tarih ve 74049
sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2646/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Betaş Test ve Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İstiklal Mah. 55. Sokak No:24
A Tekkeköy/SAMSUN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 23.12.2015 tarih ve 508/5 sayılı kararı ile verilen 532no.lu “Laboratuvar
İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek
taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) (MYDK) 13.03.2020 tarihli
ve 578/11 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 20.03.2020 tarih ve 74049 sayılı
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2646/2/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Günay Laboratuvar Ticaret Limited Şirketi’nin Atatürk Mah. Kemalpaşa Sk. No:26/Z01
Turgutlu/MANİSA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Merkez Yapı Denetim
Komisyonu (MYDK); 04.04.2017 tarih ve 531/6 sayılı kararı ile verilen 572 no.lu “Laboratuvar
İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek
taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 13.03.2020 tarihli ve 578/11
no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 20.03.2020 tarih ve 74049 sayılı Makam
Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2646/3/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Risk Yapı Kal. Kont. Lab. Mim. Müh. İnş. Dan. Kır. Tur. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin
Aydınlıkevler Mah. Mahrukatçılar Sitesi 8. Sok. No:5 Merkez/BURDUR adresinde bulunan yapı
malzemesi laboratuvarının, Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK); 29.08.2012 tarih ve
435/5 sayılı kararı ile verilen 386 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı
veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 13.03.2020 tarihli ve 578/11 no.lu teklif kararıyla Bakanlık
Makamından alınan 20.03.2020 tarih ve 74049 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2646/4/1-1
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden:
09.03.2020 tarih ve 31063 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Mühendislik
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü' ne alınacak olan "Araştırma Görevlisi" ilanımıza
başvuran adayların ön değerlendirmeleri tamamlanarak, Üniversitemizin internet sayfasında
yayınlanmıştır. İlgili kadro ilanımıza ilişkin sınav ve nihai değerlendirme duyuru tarihleri,
"COVID-19 Corona Virüsü" salgını önlemleri gereğince; üniversitelerin eğitim öğretime açıldığı
tarihte yeniden belirlenmek üzere ertelenmiştir.
Takip eden süreçlere ilişkin duyurumuz, ilerleyen tarihlerde internet sayfamızda
yayınlanacaktır.
Duyurulur.
2712/1-1

—— • ——

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI
ERTELEME İLANI
06/03/2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere
memur alımı sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
İlan olunur.
2719/1-1

—— • ——

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIMI
ERTELEME İLANI
17/03/2020 tarihli ve 31071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere
itfaiye eri alımı sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
İlan olunur.
2720/1-1

—— • ——

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI
ERTELEME İLANI
06/03/2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere
memur alımı sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
İlan olunur.
2721/1-1

—— • ——

Aksaray Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI
ERTELEME İLANI
16/03/2020 tarihli ve 31070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere
memur alımı sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
İlan olunur.
2722/1-1

—— • ——

Güney Ege Kalkınma Ajansından:
PERSONEL ALIMI DÜZELTME İLANI
“COVID-19 CORONA Virüs” salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 09.03.2020
Tarihli ve 31063 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel alım ilanımızın başvuru
tarihlerinde ve mülakata katılmaya hak kazananların ilan tarihinde değişiklik yapılmıştır. İlk
başvuru tarihi 04.05.2020 son başvuru tarihi 22.05.2020 olarak, mülakata katılmaya hak
kazananların ilan tarihi 04.06.2020 olarak değiştirilmiştir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
2717/1-1

—— • ——

Zafer Kalkınma Ajansından:
PERSONEL ALIMI DÜZELTME İLANI
09.03.2020 tarihli ve 31063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ajansımız personel alım
ilanının başvuru tarihleri “COVID-19 Corona Virüsü” pandemisine karşı alınan tedbirler
kapsamında değiştirilmiştir. Buna göre yeni başvuru takvimi aşağıda yer almaktadır.
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Başvuru Tarihleri
Başvuru Yeri
Sınav Şekli
Mülakata Katılmaya Hak
Kazananların İlanı
Sınav Yeri
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30.04.2020 - 15.05.2020
sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Sözlü (mülakat)
22.05.2020 Cuma
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No: 39
43020 Merkez / KÜTAHYA

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav
tarihleri Ajansımız internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye
yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır.
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:
Tel
: 0274 271 77 61 (Dâhili: 175)
E-posta : ik@zafer.gov.tr, ik@zafer.org.tr
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
2718/1-1

—— • ——

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN
DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İLAN
Teşekkülümüze bağlı Gezende HES İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen "2 yıl süreyle
1 adet 29+1 kişilik Otobüs ile Sosyal Amaçlı, 1 adet 29+1 kişilik Otobüs ile Personel Taşıma ve
16+1 kişilik Minibüs ile Vardiya Amaçlı Personel Taşıma Hizmet Alımı" (İhale Kayıt No:
2019/293397) işi ihalesi, üzerine ihale edildiği halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme
imzalamaya gelmeyen Adana Ticaret Odasına kayıtlı Çetinkaya Tekstil, Konfeksiyon, İnşaat,
Yayıncılık, Organizasyon, Hurdacılık, Tarım, Hayvancılık Turizm, Tıbbi Malzemeler, Makine,
Gıda, Oto Kiralama Nakliyat Madencilik Emlakçılık Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi
(Ticaret Sicil No: Karaisalı 303, Oda Sicil No: 32696) ile Şirket sermayesinin tamamına sahip
Fehmi ÇETİNKAYA’nın (T.C. Kimlik No: 11227311312) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun
58’inci maddesi hükmü uyarınca 6 (altı) ay süreyle verilen 27.11.2019 tarihli ve 30961 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan bütün kamu, kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan
yasaklanması kararı, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2019/2305 E. Sayılı dosyasının 12.12.2019
tarihli ara kararı ve Bakanlığımızın 13.01.2020 tarih, E. 806 sayılı yazısıyla yürütmenin
durdurulma sına karar verilmiş olup bu karar 17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştı.
İş bu sefer Ankara 11. İdare Mahkemesi 19.02.2020 tarihli kararı ile "Yürütmenin
Durdurulması İsteminin Reddine" karar verilmesi üzerine, 20.03.2020 tarih ve 7997 sayılı
Bakanlık Olur'u ile firmanın ve ortağının 6 (altı) ayı tamamlayacak şekilde kalan süre yönünden
yeniden yasaklanması uygun görülmüştür.
Sonuç olarak, Adana Ticaret Odasına kayıtlı Çetinkaya Tekstil, Konfeksiyon, İnşaat,
Yayıncılık, Organizasyon, Hurdacılık, Tarım, Hayvancılık Turizm, Tıbbi Malzemeler, Makine,
Gıda, Oto Kiralama Nakliyat Madencilik Emlakçılık Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi
(Ticaret Sicil No: Karaisalı 303, Oda Sicil No: 32696) ile Şirket sermayesinin tamamına sahip
Fehmi ÇETİNKAYA’nın (T.C. Kimlik No: 11227311312 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun
58 inci maddesi hükmü uyarınca 4 ay 8 gün (6 aydan kalan süre) süre ile bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına, Ankara 11. İdare Mahkemesinin
19.02.2020 tarihli kararı ile “Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine” karar verilmiştir.
Duyurulur.
2724/1-1
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek
üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.
Maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin
(b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlara 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
POZİSYON
KODU
001

POZİSYON
Eczacı

NİTELİKLER

ADET

2

BÜTÇE
BİRİMİ

- Eczacılık Fakültesi Mezun olmak.

Özel

- KPSS şartı aranmamaktadır.

Bütçe

- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya
Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezun
olmak.
- Sağlık Bakanlığı Diyaliz Hemşireliği sertifikasına
002

Hemşire

1

sahip olmak veya kamu ve özel hastanelerde diyaliz
hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu

Özel
Bütçe

belgelendirmek.
- 2018 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış
olmak.
- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya EbelikHemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden
003

Hemşire

10

mezun olmak.
- 2018 KPSS/P94 puan türünden 80 ve üzeri puan

Özel
Bütçe

almış olmak.
- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya
Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezun
004

Hemşire

2

olmak.
- 2018 KPSS/P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış

Özel
Bütçe

olmak.
- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya
Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezun
olmak.
- Sağlık Bakanlığı yeni doğan yoğun bakım
005

Hemşire

1

sertifikasına sahip olmak veya kamu ve özel
hastanelerde yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olarak
en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
- 2018 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış
olmak.

Özel
Bütçe
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Personeli
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- Odyoloji Lisans Programından mezun olmak.
1

- 2018 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış
olmak.
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Özel
Bütçe

- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Önlisans
007

Diğer Sağlık
Personeli

1

Programından mezun olmak.

Özel

- 2018 KPSS/P93 puan türünden 65 ve üzeri puan

Bütçe

almış olmak.

008

009

Diğer Sağlık
Personeli
Diğer Sağlık
Personeli

- Diyaliz Önlisans Programından mezun olmak.
1

- 2018 KPSS/P93 puan türünden 65 ve üzeri puan
almış olmak.
- Fizyoterapi Önlisans Programından mezun olmak.

1

- 2018 KPSS/P93 puan türünden 65 ve üzeri puan
almış olmak.

Özel
Bütçe

Özel
Bütçe

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve
010

Fizyoterapist

1

Rehabilitasyon Lisans Programından mezun olmak.

Özel

- 2018 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış

Bütçe

olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı
aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla
olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına
göre belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda
bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran
adayların

başvuruları

ile

pozisyon

kodu

belirtilmemiş

başvuruları

değerlendirmeye

alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün
içinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR
adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını
nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya
internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2018 yılı KPSS sonuç belgesi.
5-Sağlık Bakanlığından onaylı Diyaliz Hemşireliği Sertifikası (Katılım belgesi kabul
edilmeyecektir) veya aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet
belgesi (Staj dönemi tecrübe olarak kabul edilmeyecektir)
6- Sağlık Bakanlığından onaylı yeni doğan yoğun bakım Hemşireliği Sertifikası (Katılım
belgesi kabul edilmeyecektir) veya aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile
onaylanmış hizmet belgesi (Staj dönemi tecrübe olarak kabul edilmeyecektir)
7- SGK prim günlerini gösterir belge.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı Pozisyonu hariç) 2018
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi,
işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle
en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek
kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM
0 266 612 14 00 Dahili: 101420-101422-101419
Mail Adresi: idariper@balikesir.edu.tr
2624/1-1
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun’un 31. maddesi ile
09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı
alacaktır.
Adayların 27.03.2020-10.04.2020 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
İlk Başvuru Tarihi

:

27.03.2020

Son Başvuru Tarihi

:

10.04.2020

Ön Değerlendirme Tarihi :

14.04.2020

Giriş Sınav Tarihi

:

16.04.2020

Sonuç Açıklama Tarihi

:

17.04.2020

BÖLÜM
SIRA

PROGRAM

FAKÜLTE

ANABİLİM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

SAYISI

DALI
- Özel Eğitim Öğretmenliği veya Beden
Eğitimi

1

MESLEK
YÜKSEKOKULU

ENGELLİLER
İÇİN DESTEK
PROGRAMI

ve

Spor

Öğretmenliği

programlarının birinden lisans mezunu
ÖĞR.
GÖR.

2

olmak.
- Alanında yüksek lisans yapmış olmak
veya en az 2 yıl deneyime sahip olmak.
- ALES'ten 70 veya üstü puan almış
olmak.
- Psikoloji alanında lisans mezunu olmak.

2

MESLEK
YÜKSEKOKULU

ENGELLİLER
İÇİN DESTEK
PROGRAMI

ÖĞR.
GÖR.

- Alanında yüksek lisans yapmış olmak
1

veya en az 2 yıl deneyime sahip olmak.
- ALES'ten 70 veya üstü puan almış
olmak.

GENEL ŞARTLAR
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 31. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
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4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. ALES Belgesi
7. Deneyim Belgesi
8. Lisans Transkripti
9. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini
gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler
görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
13. İkametgâh
14. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.
İlan olunur.
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İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe
gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2
inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI

KİŞİ SAYISI

BÜTÇESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KODU

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
HEMŞİRE

50

Özel Bütçe

Bölümünden Mezun Olmak. 2018 KPSS P94

H1

Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
HEMŞİRE

50

Özel Bütçe

DİYETİSYEN

2

Özel Bütçe

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 2018
KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri almak.

H2

Beslenme ve Diyetik Bölümü Lisans Mezunu
Olmak 2018 KPSS P3 puan türünden 70 ve

D1

üzeri almak.

ARANILAN ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı
çalışmasına engel durumu bulunmamak.
4- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır.
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas
alınacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların, ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/ adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru
Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte www.istanbulc.edu.tr
adresindeki ilgili bölüme yüklemeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri
Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit
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edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve
haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik
kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da
geçersiz sayılacaktır. Posta ve şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
- Başvuru Dilekçesi
- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu
doldurulacaktır.)
- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)
- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü
içinde www.istanbulc.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek
kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip
edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
2651/1-1

—— • ——
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
18.03.2020 tarih ve 31072 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
öğretim elemanı kadro ilanımızda Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü ilan özel şartında
sehven ALES Eşit Ağırlık puan türünden en 70 almış olmak yazılmış olup, ilan özel şartı bölümü
aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.
Fakülte/
Yüksekokulu

Bölüm/Program

Unvan

Kadro
Sayısı

İlan Özel Şartı
Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve Spor

SPOR
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Antrenörlük

Araştırma
Görevlisi

alanında tamamlamış olmak ve Spor Bilimleri
1

alanında tezli Yüksek Lisans yapmış veya
yapıyor olmak. ALES sınavının herhangi bir
puan türünden en az 70 (yetmiş) almış olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1
9
10
11
16
24
25

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2020 Tarihli ve 2017/6422 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2016/16050 Başvuru Numaralı
Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

26
30

55

NOT: 26/3/2020 tarihli ve 31080 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Kanunlar ile
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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