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YÖNETMELİKLER
Ankara Bilim Üniversitesinden:
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülte,
konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programları ile
yabancı dilde hazırlık programı düzeyinde eğitim-öğretim, sınav ve öğrenci işlemlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programları ile yabancı
dilde hazırlık programlarının düzenlenmesi, sınav ve başarının belirlenmesi, öğrenci kabulü,
öğrenime ara verme, diploma ve unvanlar, staj ve bitirme faaliyetleri ile akademik danışmanlık
işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik kayıt: Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini
yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci otomasyon
sistemi üzerinden kayıt işlemini tamamlamasını,
b) Akademik program: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu lisans ve lisansüstü programlarını,
c) Aktif öğrenci: Akademik kaydını tamamlayan ve her türlü öğrencilik haklarından
yararlanan öğrenciyi,
ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
d) Bölüm başkanı: Ankara Bilim Üniversitesi fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarındaki bölüm başkanlarını,
e) Dekan: Ankara Bilim Üniversitesi fakülte dekanlarını,
f) Ders kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden oluşan,
bir yarıyıl içinde haftada en az bir ders saatlik teorik dersi veya iki ders saatlik laboratuvar,
atölye, proje, tasarım, performans, sunum, seminer, uygulama gibi çalışma ve diğer öğrenci
ders yükü kapsamındaki etkinliklerin TYÇÇ kapsamındaki kredi karşılığını,
g) Diploma eki: Elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma,
derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,
ğ) Eğitim-öğretim faaliyetleri: Ankara Bilim Üniversitesi fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler, proje, ödev, bitirme faaliyetleri ve benzeri faaliyetleri,
h) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili programlar için belirlediği
asgari eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin Senato tarafından kabul edilen ortak ilkelere dayanılarak ilgili kurullar tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümünü ve diploma programını,
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ı) Eğitim-öğretim yılı: Kayıt dönemi, en az on dörder haftalık ders dönemi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarını kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşan öğretim yılını,
i) Fakülte: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülteleri,
j) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve
meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
k) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
l) Konservatuvar: Ankara Bilim Üniversitene bağlı konservatuvarı,
m) Meslek yüksekokulu: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
n) Müdür: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,
o) Mütevelli Heyeti: Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ö) Öğrenci ders yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, performans, sergi, gösteri, ödev, tasarım, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava
hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,
p) Ön koşullu ders: İlgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenen koşul yerine getirilmeden alınamayan/kayıt yaptırılamayan dersi,
r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
s) Pasif öğrenci: Akademik kaydını tamamlamayan ve öğrencilik haklarından yararlanamayan, kaydı askıya alınmış öğrenciyi,
ş) Rektör: Ankara Bilim Üniversitesi Rektörünü,
t) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış veya başka
programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından seçebileceği dersi,
u) Senato: Ankara Bilim Üniversitesi Senatosunu,
ü) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
v) Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesini,
y) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
z) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,
aa) Yönetim Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
bb) Yüksekokul: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
cc) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması zorunlu olan dersi,
ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Ücretler ve Programlar
Ön lisans eğitim-öğretimi
MADDE 5 – (1) Ön lisans eğitim-öğretimi, Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında ve fakültelerin ön lisans programlarında dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretim
düzeyidir.
Lisans eğitim-öğretimi
MADDE 6 – (1) Lisans eğitim-öğretimi, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokullar ve
konservatuvarda sekiz, on ve on iki yarıyıllık programları kapsayan yükseköğretim düzeyidir.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.
Yarıyıllara yarıyıl sonu sınav süreleri de dâhildir. Uzun süreli yaz stajı yapılması zorunlu olan
programlarda yapılması gereken ders saatleri azaltılmamak koşulu ile bu süre Senato onayı ile
kısaltılabilir. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bu yarıyıllar dışında ayrıca isteğe bağlı
yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür. Akademik
yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.
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Eğitim-öğretim dili
MADDE 8 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Rektörün önerisi Senatonun gerekçeli kararı, Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK’ün onayı ile Üniversitenin bazı fakülteleri, konservatuvar, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm,
program veya eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde kısmen veya tamamen Türkçe veya
ikinci bir dilde de eğitim-öğretim yapılabilir.
(2) Üniversitenin tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim sunan programlara kayıt olan
öğrenciler, ilk eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil yeterlik sınavına katılmak ve bu sınavda
başarısız olmaları halinde, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. YÖK ve
Üniversite tarafından kabul edilen yabancı dil yeterlik belgesini sunan öğrencilere bu hüküm
uygulanmaz.
(3) Öğrencinin, dil eğitimi için hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu
ön lisans veya lisans programı için azami öğrenim sürelerinin dışında tutulur.
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile eğitim-öğretim dili tamamen yabancı dilde olan ön lisans ve lisans programlarında bir yıl süreli zorunlu
yabancı dil hazırlık programı uygulanır.
(2) Ön lisans ve lisans programları yabancı dil eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.
(3) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilere
de uygulanır.
Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 10 – (1) Üniversitede yıllık eğitim-öğretim ücretleri, ek hizmet bedelleri,
muafiyetler, indirimler, ödeme tarihleri ve bu maddede belirtilen diğer ücretler her yıl Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde ödenmesi gerekir. Öğretim ücretlerinin bu tarihlerde ödenmeyerek akademik takvimde belirlenen geç/cezalı ödeme
tarihlerinde ödenmesi halinde ise Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen gecikme ücreti ile birlikte ödenmesi zorunludur. Öğretim ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen öğrencinin kaydı
yapılmaz veya yenilenmez.
(2) Yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli eğitim-öğretim ücretine dâhil
değildir. Bu ücretler ayrıca belirlenir.
(3) Yaz Okulu eğitim-öğretim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen ücretin dışında
belirlenir.
(4) Mezuniyet için not ortalamasına katılmayan dersler hariç olmak üzere, en fazla iki
dersi kalan öğrenciler, iki ders karşılığı ücreti, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her
bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler.
(5) İlgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim süresini aşan öğretim süreleri ile bu durumdaki öğrencilere tanınacak ek sınav hakları için ödenecek öğretim ücreti ve diğer ücret tutarları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(6) Ara sınıflarda ücret artışı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) taban alınarak Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.
(7) Eğitim-öğretim ücretlerinin ilk taksiti, güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme
sırasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir.
(8) Eğitim-öğretim ücreti yalnız ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavları ve öğretimi kapsar.
(9) Mezuniyet durumunda olup, tek veya iki dersi kalan öğrenci bu derslerin bahar döneminde alması durumunda, ders almadığı güz döneminde öğrencilik haklarının devam edebilmesi için ilgili mevzuat kapsamında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen güz dönemi yarıyıl ücretinin %25’ini öder.
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(10) Öğrencilerin (özel öğrenciler dâhil), eğitim-öğretim, sınav, ek sınavlar, yaz öğretimi, kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemlerinin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Burs ve yardımlar
MADDE 11 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarda öğrenim
gören öğrenciler için sağlanan burslar hakkındaki esaslar, ilgili mevzuat kapsamında Mütevelli
Heyeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.
(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler başarı bursundan yararlanamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları
Kontenjanlar
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci kontenjanları
Senatonun önerisi temel alınarak Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile
belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde Üniversitece kayıt için aranan tüm şartların yerine getirilmesi ve
istenilen belgelerin sunulması kaydı ile yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan, öğretim
ücretini ödemeyen, istenilen şart ve belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.
Kesin kayıt
MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı programlara;
a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre,
b) Merkezi yerleştirme sonucu ön kayıt sonrası girdikleri özel yetenek sınavlarında başarı durumlarına göre,
c) YÖK tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar doğrultusunda Üniversitenin kabulüne göre,
öğrencilerin kesin kayıtları yapılır.
(2) ÖSYM tarafından dikey geçiş yoluyla yerleştirilen öğrenciler ile yatay geçiş yoluyla
kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programının ilgili sınıfından başlamak üzere
kesin kayıt yaptırabilir.
(3) Öğrenci kayıt kabul işlemleri ilgili mevzuat ve YÖK tarafından belirlenen esaslara
ve Senato tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.
(4) Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan adayın,
ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla kesin
kayıt yaptırmak üzere Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (ÖİDB) başvurması gerekir.
Özel yetenek sınavı ile kabul edilen öğrenciler varsa, bu süre Senato tarafından belirlenir; kayıt
için gerekli belgeler ise ÖSYM ve ÖİDB tarafından belirlenir.
(5) Kayıt için istenen belgelerin, Üniversite tarafından aslı görülerek aslı gibidir onaylı
örneği alınır. Askerlik durumu yüksek öğretim bilgi sistemi ile entegrasyon sonucunda görüntülenebilmektedir. İkametgâh ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal
edilir.
(6) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz,
yapılmış ise silinir.
(7) E-kayıt sisteminin elverişli olması halinde Senato kararı ile kayıt işlemleri e-devlet
üzerinden de yapılabilir.
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Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulü YÖK tarafından belirlenen esaslar ile Üniversite tarafından çıkarılacak yönerge ve Senato kararlarına göre yapılır.
Yatay geçiş yoluyla kabul
MADDE 16 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Üniversite içindeki fakülteler bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Dikey geçiş yoluyla kabul
MADDE 17 – (1) Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından
mezun olanlar ile Üniversitenin ön lisans programlarından mezun olanların dikey geçiş sınavı
ile lisans programlarına geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yan dal-çift ana dal programları
MADDE 18 – (1) Öğrenci, devam ettiği lisans programıyla ilgili diğer bir programda
da bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmeyi sağlamak maksadıyla yan dal programına katılabilir.
Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz. Yan dal programlarına ait hususlar
Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci devam ettiği lisans programına ek olarak ikinci bir lisans programına kayıt
yaptırarak çift ana dal programı kapsamında eğitim-öğretim görebilir. Çift ana dal programlarına ait hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 19 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı
olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların
kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Bu konudaki uygulama, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Üniversiteden değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler; başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi yahut mezunu olan, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak Üniversitenin ön lisans veya
lisans programlarında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belli sürelerde ders alarak öğrenim
gören öğrencilerdir. Bu durumdaki öğrencilere diploma ve unvan verilmez ancak kayıt oldukları
dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu öğrencilerin daha sonra Üniversiteye kayıt olmaları halinde, Üniversitede almış oldukları ders ve notlarından ilgili yönetim
kurulunca uygun görülenler, bu öğrencilerin ortalama hesaplarına katılabilir. Özel öğrencilerin
lisans düzeyindeki derslere kabulü ilgili yönetim kurullarının kararı ile yapılır. Bu durumdaki
öğrenciler, en fazla iki ders almaları halinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders ücretlerini, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler. Öğrenciler değişim programı kapsamında
veya özel öğrenci olarak yaz öğretimi programından ders almak istemeleri halinde ise Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler.
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(3) Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak başka üniversiteden ders
alan Üniversite öğrencileri; Üniversitenin kayıtlı öğrencisi iken, ulusal ve uluslararası öğrenci
değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim
kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
Bu durumdaki öğrenciler Üniversitede kayıtlı bulundukları sürece kayıtlı bulundukları program
için uygulanan öğretim ücreti tutarlarını aynen ödemeye devam ederler. Ayrıca bu kapsamda
başka bir üniversitenin yaz öğretimi programından ders almak istemeleri halinde Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler. Öğrencinin özel öğrencilikte
ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
Üniversitece istenilen usulde belgelemeleri gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları
Öğrenim süresi
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, 2547 sayılı Kanun gereğince bir yıl süreli yabancı dil
hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan
ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami
yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı
yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite
yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay
geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.
(3) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.
(4) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri sürenin yabancı dil öğrenim süresinden sayılıp sayılamayacağı
Senato tarafından belirlenir.
(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(6) Disiplin işlemleri neticesinde mevzuat gereği uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.
Akademik takvim
MADDE 21 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav, değerlendirme ve benzeri faaliyetlere ilişkin tarihleri kapsar. Akademik takvim, akademik birimlerin
görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(2) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar olmak üzere iki
yarıyıl olarak planlanır. Ancak yıllık dersler açılabilir.
(3) Bir yarıyıl öğretim süresi, kayıt ve sınav dönemleri hariç en az on dört haftadır.
Yaz okulu
MADDE 22 – (1) YÖK'ün belirlediği ilkeler ve Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yaz öğretimi açılabilir.
(2) Yaz okulu, sınavlar dâhil yedi haftalık süreyi kapsar.
(3) Yaz okulu uygulama esasları şunlardır:
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a) Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki
toplam saatine eşittir.
b) Yaz okulu, öngörülen normal öğrenim süresinin dışındadır. Yaz okulunda geçirilen
süre, öğrenim süresine eklenmez.
c) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine ve danışmanının onayına bağlıdır.
ç) Yaz öğretimi ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
d) Bir öğretim üyesi, yaz okulunda en fazla üç ders verebilir.
e) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin kayıt yaptırması gerekir, daha az öğrenci ile ders açılabilmesi için Senato kararı gerekir.
f) Yaz okulunda bir öğlencinin farklı bir üniversiteden ders alabilmesi için, alınacak
dersin karşılığının Üniversitede açılmamış olması ve ilgili yönetim kurulunun onayı gerekir.
g) Yaz okulunda öğrenciler, kayıt oldukları dersin, uygulama, laboratuvar ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerine, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı
esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen
öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci
o dersten başarısız sayılır ve dersin final sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız
olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Tekrar edilen uygulamalı derslerin uygulama kısımlarına koşulsuz devam zorunluluğu vardır.
Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 23 – (1) Eğitim-öğretim programı, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler,
proje, ödev, bitirme faaliyetleri ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(2) Ön lisans ve lisans programlarında yarıyıllara göre yer alacak dersler ve uygulamalar, bunların haftalık kredi/saatleri ve toplam kredi/saat sayıları, uygulama ve staj esasları,
sınav ve değerlendirme usulleri, zorunlu ya da seçmeli olup olmadıkları gibi hususlar ve gerekli
eğitim-öğretim faaliyetlerinin esasları, bölüm önerileri temel alınarak fakülte kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
(3) Eğitim-öğretim programlarında öngörülen değişiklikler bu maddede belirtilen usuller ile belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen yarıyılın başından itibaren uygulamaya
alınır.
Akademik kayıt
MADDE 24 – (1) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini
yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci otomasyon
sistemi üzerinden kayıt yapar.
Akademik kayıt süresi
MADDE 25 – (1) Tüm öğrenciler, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde
akademik kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan
akademik kayıt yapmayan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen geç kayıt ücretini
öderler.
(2) Akademik kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kaydı askıya alınmış (pasif) öğrenci
statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.
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(3) Pasif (kaydı askıya alınmış) öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine
dâhil edilir.
(4) Pasif (kaydı askıya alınmış) öğrenciler, ön lisans için dört, dört yıllık lisans için sekiz, beş yıllık lisans için on, altı yıllık lisans için on iki yarıyıl içinde herhangi bir yarıyılda,
en geç ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar önce ilgili fakülte dekanlığına başvurdukları
takdirde, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, başvurdukları yarıyıl/yıl geçerli
olan eğitim-öğretim programına intibakları yapılarak bir sonraki yarıyıl/yıldan başlamak üzere
ilgili yönetim kurulu kararıyla akademik kayıtları yapılarak kayıtlarını yenileyebilirler.
(5) Kaydı askıya alınan öğrenci, kayıt yaptırdığı yıldaki değil, kayıt yaptırmaya geldiği
akademik yılda geçerli olan eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır. Kaydı askıda olan ve
daha sonraki bir süre zarfında eğitim-öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenci ders kaydı
yaptırabilmek için kaydı askıda olduğu yıllara ait eğitim ücretini Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen yüzdelik oran üzerinden öder.
Öğrenci ders programının belirlenmesi ve akademik danışmanlık
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders programları kayıtlı bulundukları akademik programın bölüm/program başkanlığı tarafından belirlenir. Zorunlu
hallerde hafta sonunda ders/uygulama/laboratuvar/sınav yapılabilir.
(2) Öğrencilere eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak için
ilgili bölüm/program başkanı tarafından yeterli sayıda akademik danışman görevlendirilir ve
bu isimler ilgili fakülte dekanlığı, konservatuvar ve meslek yüksekokul müdürlüklerine bildirilir.
(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, ön lisans/lisans öğretimi ve ilgili
mevzuat hakkında yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten
çekilme işlemlerinde danışman onayı gerekir.
Kredi ve ders yükü
MADDE 27 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü (yerel kredi) ve AKTS kredi yükü
olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf
içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren
bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her
yarıyılı için 30 AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir
saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda 25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması
ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi
ile Senato tarafından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat
yükü dördü geçemez.
(2) Yıllık derslerde bir dersin toplam kredisi yerel kredisinin iki katı olarak hesaplanır.
Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıldan itibaren genel not ortalaması
hesabına katılır.
(3) Öğrenciler bir yarıyılda öncelikle başarısız oldukları dersleri almak zorundadır.
Programlardaki öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2,00 olması koşulu ile
en fazla 6 AKTS artırılabilir. Genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerin ders yükü
en fazla 12 AKTS artırılabilir. Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları toplam ders kredileri bu sınırlamalara tabidir.
(4) İlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında iki dersin tamamen çakışması durumunda çakışan derslerden yalnızca bir tanesine kayıt yapılır. Kısmen çakışma olması
durumunda danışmanın önerisi ve bölüm başkanlığının kararı ile iki derse de kayıt olunabilir.
(5) Tekrarlanan bir dersin başka bir ders ile çakışarak alınabilmesi danışmanın önerisi
ve bölüm başkanlığının kararı ile belirlenir.
(6) Öğrenciler genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri
tekrar alabilirler.
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Ön koşul ders
MADDE 28 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden başarılması gereken derse
o dersin ön koşul dersi denir.
(2) Öğrenciler, ön koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.
(3) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.
(4) Ön koşullu derslere ilişkin uygulama yaz okulu için de geçerlidir.
Ders ekleme-bırakma
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre
sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz.
Dersten çekilme
MADDE 30 – (1) Öğrenciler dönemlik derslerden ilgili yarıyılın yedinci haftası sonuna
kadar, yıllık derslerden ise on dördüncü hafta sonuna kadar, kayıtlı oldukları bir dersten sistem
üzerinden başvuru yaptıkları takdirde danışmanlarının onayı ile çekilebilirler. Dersten çekilme
işlemleri aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Birinci yıl hariç, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür.
b) Öğrenciler kayıtlı oldukları tek dersten çekilemezler.
c) Öğrenciler öğrenimleri süresince aynı dersten yalnızca bir defa çekilebilirler.
ç) Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.
d) Öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.
e) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına
katılmayan derslerden çekilemez.
Derse devam yükümlülüğü
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerine, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin
derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en
az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Tekrar edilen uygulamalı derslerin uygulama kısımlarına koşulsuz devam zorunluluğu vardır.
(2) Devamsızlık hesabında;
a) Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri hastanelerinden aldıkları onaylı sağlık raporları ilgili yönetim kurulu tarafından
onaylanan öğrencilerin raporlu olduğu süreler,
b) Türkiye'yi/Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler,
dikkate alınmaz.
(3) Öğrencinin ders yükü kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik derslik
dışında geçirdiği süreler de derse devam olarak kabul edilir.
(4) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 32 – (1) Her dersin ya da eğitim-öğretim çalışmasının öğretim elemanı, yarıyıl
başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınav, ödev, uygulama, performans ve diğer benzeri faaliyetlerin dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı/elektronik ortamda duyurur. Bir
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öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait faaliyetlerde gösterdiği başarı düzeyi, yarıyıl/yıl içi sınav, değerlendirme ve faaliyetlerine ait not ortalaması ile
yarıyıl/yılsonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilir.
(2) Derslerin uygulama kısımlarının ve stajların değerlendirilmesinde derse aktif katılım
ve devam durumu da dikkate alınır.
(3) Yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer faaliyetlerin başarı notu içindeki ağırlığı %40'tan az
%70'ten fazla olamaz.
(4) İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar, uygulama, performans ve benzeri derse bağlı faaliyetleri ve yapılan kısa süreli sınav ve değerlendirmeleri
ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda tek ara sınavı olan
derslerde bu ağırlık en çok %40 olur. Yarıyıl/yılsonu sınavları, normal eğitim programını takip
eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınav ve değerlendirmelerdir.
Proje, tasarım, performans, uygulama ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereğince ilgili yönetim kurulu tarafından sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için
yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır.
(5) Yıllık eğitim-öğretim yapan programlar ve dersler hariç bütünleme sınavı uygulaması yapılmaz. Yıllık eğitim veren bölüm ve programlarda yılsonu sınavı sonrasında başarısız
olan öğrencilere başarısız oldukları dersler için bütünleme sınavı yapılır. Yılsonu sınavına
girme koşullarını sağlayamayan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavından alınan not, başarı notunun hesaplanmasında yılsonu sınavı notu yerine geçer.
(6) Yılsonu sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje, performans, tasarım, uygulama ve bitirme projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.
(7) Yıllık eğitim yapan fakülte öğrencileri ancak ilgili yılda kayıtlı oldukları derslerin
bütünleme sınavına girebilirler.
(8) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.
(9) Bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.
(10) Mazeretli oldukları günlerde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
(11) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(12) Uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim yapılan programlarda gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi ilgili mevzuat kapsamında belirlenir.
(13) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili öğretim elemanı tarafından üniversite sınav arşivine imza karşılığı teslim edilmek suretiyle sınav arşivinde
muhafaza edilir ve beşinci yılın sonunda imha edilir.
Sınav esasları
MADDE 33 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler
ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenerek en geç
sınavlardan bir hafta önce ilan edilir.
(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek, sınava girerken
yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ve yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar.
(3) Öğrencinin yarıyıl/yılsonu sınavlarına katılabilmesi için;
a) İlgili derse kaydını yaptırmış olması,
b) Teorik derslerin %70'ine katılmış olması,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80'ine katılmış olması,
ç) Varsa dersin diğer koşullarını yerine getirmesi,
gerekir.
(4) Sağlıkla ilgili mazeretler; öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporları, ayrıca kaza, yakınının vefatı ve benzeri sebepler ile ilgili belgeler,
ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, idari usullere göre düzenlenmiş olup olmadığı değerlendirilerek kabul edilir:
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a) Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar.
(5) Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar hakkında tereddüt oluşması halinde Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğine
sahip vakıf üniversiteleri hastanelerinden tekrar rapor istenebilir.
Sınavların yapılışı
MADDE 34 – (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavları, o dersi veren öğretim
elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen öğretim
elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer
kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler
ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına
verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.
(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav
sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini
belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almama veya sınav salonundan çıkarma yetkisine sahiptir.
(3) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır. Sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek ilgili
dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.
(4) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek, ilgili fakülte dekanlığı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından sağlanır.
(5) Uzaktan eğitim kapsamında verilen derslerin sınavları da ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde uygulanır.
Sınav düzenini bozucu hareketler
MADDE 35 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, proje ve benzeri
diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs
eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde
olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan
sıfır not almış sayılır. Belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 36 – (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yılsonu ve yıllık eğitim yapan fakülteler için
bütünleme sınav sonuçları sınav dönemini izleyen en geç on iş günü içinde öğrenci bilgi sisteminde öğretim elemanınca ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 37 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavlarının
sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yalnızca maddi
hata nedeniyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda
bulunamazlar. İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere fakülte dekanlığına/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği
tarihi izleyen beş iş günü içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir.
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(2) Öğrencinin itirazının devam etmesi halinde ilgili fakülte dekanı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak
üzere ilgili üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon kurar. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır ve ilgili fakülte
dekanlığı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirir. İkinci itiraz, birinci itiraz
sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.
(3) İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik
kazanır.
Ders notları ve başarı durumu
MADDE 38 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir;
bu not, ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmediği takdirde aşağıda verilen not aralıkları uygulanır ve yılsonu notları harf notu olarak Rektörlüğe bildirilir. Öğrencilere ait tüm not listeleri
on yıl süre ile saklanır.
Harf Notu Katsayı
Puan
AA
4,00
90-100
BA
3,50
85-89
BB
3,00
80-84
CB
2,50
75-79
CC
2,00
70-74
DC
1,50
65-69
DD
1,00
60-64
FD
0,50
50-59
FF
0,00
<50
(2) (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci (I) notu aldığı dersten, notların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlamak veya yarıyıl sonu sınavları yerine açılacak mazeret sınavına girerek bir not almak
zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür.
(3) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
(4) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere
verilir.
(5) (W) notu normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde
uygulanacak kurallar şunlardır:
a) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına
katılmayan derslerden çekilemez.
b) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisiyle çekilme izni verilebilir.
(6) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve
ziyaretçi öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.
(7) (NI) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not
belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler, 27 nci maddede tanımlanan ders yükü kapsamında
alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde
kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanamaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü
aynı program içinde değiştirilemez.
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(8) (NA) notu derse ve ders uygulamalarına ilişkin devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamasında (FF) notu
olarak işlem görür.
(9) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı, AKTS ve Üniversite tarafından çıkarılan yönerge çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
(10) Yarıyıl sonu harf notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanır.
Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 39 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ön lisans/lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal
ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda
ilan edilir. Öğrencinin ilgili dönemi takip eden yaz okulunda almış olduğu ders notları mezuniyet ve onur öğrencisi sıralamasında dikkate alınmaz.
(2) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2,00'ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Kayıtlı bulundukları yarıyıl sonunda genel not ortalaması
1,70'in altında olan ve Üniversitede ikinci veya daha üst yarıyıllarında eğitim gören öğrenciler,
daha önce aldıkları ve başarısız oldukları dersleri (FF ve FD harf notlu dersler) tekrarlar, daha
önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri (DD - BA harf notu arasındaki dersler) not yükseltmek için tekrarlayabilir ve genel not ortalamalarını belirtilen 1,70 not ortalaması düzeyine çıkartıncaya kadar bir üst dönemden yeni ders alamazlar.
(3) Genel veya yarıyıl not ortalaması 1,70 ve üstü olup da 2,00’ın altında olan öğrenciler
öncelikle başarısız oldukları dersler olmak üzere daha önce almadıkları dersler de dâhil ders
yükleri kadar ders alabilirler.
(4) Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhildir. (W)
notu alınan dersler ile normal yarıyılında alınmamış olan dersler daha önce almadıkları ders
olarak sayılır.
(5) Yarıyıl sonu not ortalaması (YANO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin 38 inci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak
elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Genel
akademik not ortalaması (GANO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere,
programa başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 38 inci
maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin
toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GANO ve YANO hesabında yalnız kayıt
olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan
dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır, öğrencinin aldığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilirken, mezuniyet not çizelgesinde tekrarlanan dersler için son aldığı not gösterilir.
Engelli öğrenciler
MADDE 40 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 34 üncü maddede belirtildiği şekilde sınavlara
girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için,
öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi
değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi
ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.
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ALTINCI BÖLÜM
Bitirme Faaliyetleri, Stajlar, Mezuniyet ve Diploma
Bitirme çalışması
MADDE 41 – (1) Bitirme çalışması; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi
ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır. Hangi birimlerde bitirme çalışması yapılacağı
ve bitirme çalışmasına ilişkin esaslar ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/konservatuvar kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Staj
MADDE 42 – (1) Staj; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz
aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Stajlara ilişkin esaslar ilgili fakülte/konservatuvar/meslek
yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi ile düzenlenen azami süreler sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin,
aynı zamanda staj uygulamasının da “bir ders” kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılmasının uygun görülmesi üzerine; öğrenciler mezuniyet koşulu olan, sorumlu oldukları stajlardan kredili stajlar için kredi başı ücreti, kredisiz stajlar için ücret alınmadan bir ders kabul
edilmek suretiyle staj uygulamasına katılacaktır.
Mezuniyet
MADDE 43 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için
ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve GANO’sunun
en az 2,00 olması gerekir.
(2) Öğrenciler, mezun olabilmek için ön lisans programlarında 120 AKTS’ye eşdeğer
ders kredisini, lisans programlarında 240 AKTS’ye eşdeğer ders kredisini tamamlamak zorundadır.
(3) Lisans programlarında yedinci yarıyılın (yıllık eğitim veren fakülteler hariç), ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini
başarı ile tamamlayan ve lisans programlarında hazırlık hariç 4 yılın, ön lisans programlarında
hazırlık hariç 2 yılın tüm mali hükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile 2,00 GANO’yu
sağlayan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kazanır.
(4) Disiplin cezası almamış ve alttan ders almamış olmak kaydıyla mezuniyet GANO’su
4,00 üzerinden 4,00 olan öğrencilere Ankara Bilim Özel Ödülü verilir, 3,50-3,99 arasında olan
öğrencilere yüksek onur belgesi, 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur belgesi verilir.
Not yükseltme sınavı
MADDE 44 – (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00
GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yılsonu sınavlarını takip eden bir ay içinde, daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir
ders için not yükseltme sınavı açılır.
(2) Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak not çizelgesinde işlenir.
(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2,00 GANO sağlayamayan öğrenciler, takip eden yarıyıl/yılsonu sınavları sonrasındaki bir ay içerisinde istedikleri bir dersten
not yükseltme sınavına tekrar girebilirler.
Tek ders sınavı
MADDE 45 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi
kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 GANO’yu sağlayabilecek öğrencilere, o dersin
koşullarını yerine getirmek kaydıyla fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulları ilgili yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavını)
takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.
(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın (yıllık ders veren
fakülteler için bütünleme sınavı) sonunda bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir
öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.
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(3) Tek ders sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak transkripte işlenir.
(4) Mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler, yaz sonunda açılacak tek ders sınavına girme hakkına sahiptirler.
(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
(6) Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.
(7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen
yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.
Diploma
MADDE 46 – (1) Kayıtlı bulundukları programda eğitim-öğretimini başarıyla tamamlayan, mali ve idari tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere diploma verilir. Lisans
diplomalarında dekan/konservatuvar müdürü ile Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek
yüksekokulu müdürü ile Rektörün imzası bulunur.
(2) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk
dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve
GANO’sunun en az 2,00 olması halinde, talep ettikleri takdirde ilgili yönetim kurulu kararı
ve 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 hükümleri ile belirlenen esaslara göre ön lisans diploması
alabilirler.
(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin meslek yüksekokullarına intibakları, 2547 sayılı Kanun ve Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.
(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenci e-devlet üzerinden geçici mezuniyet belgesi alabilir ya da talebi üzerine ıslak imzalı belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, gazete
ilanı ve dilekçe ile başvurulması koşuluyla, yeni geçici mezuniyet belgesi/diploma hazırlanır.
Bu durumda, diploma arkasında kaçıncı nüsha olduğu belirtilir. Diploma öğrencinin kendisine
veya yasal vekiline imza karşılığı teslim edilir.
Diploma eki
MADDE 47 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile
standart diploma eki bilgileri yer alır.
(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
İlişik Kesilmesi, Öğrenimine İzinsiz Ara Verme ve Kayıt Dondurma
İlişik kesilmesi
MADDE 48 – (1) Öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenci kaydının silinmesini talep etmesi haline Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami süreler içinde katkı payı veya
öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl
üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
ç) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin
geçiş yaptığı yükseköğretim kurumundan resmî yazı gelmesi ve öğrencinin dilekçe vermesi.
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d) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan öğretim dili tamamen veya kısmen
yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.
(2) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasından kendisine ait belgeleri geri alabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı
herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.
(3) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlara geçirilir.
Öğrenime izinsiz ara verme
MADDE 49 – (1) Öğrenciler izinsiz ve mazeretsiz olarak kayıt yenilememeleri halinde
öğrenimlerine ara vermiş olurlar ve kayıtları askıya alınmış (pasif) öğrenci statüsüne geçerler.
Bu durumdaki öğrenciler YÖKSİS Veri Tabanında beklemeli öğrenci durumunda görünürler.
Kayıtları askıya alınmış statüye geçen öğrenciler hakkında 24 üncü maddenin ikinci ve üçüncü
fıkralarının hükümleri uygulanır.
Öğrenime yeniden devam etme
MADDE 50 – (1) Kaydı askıya alınmış statüye geçen öğrenciler, öğrenimlerine devam
etmek için başvurduklarında 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
Kayıt dondurma
MADDE 51 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir yarıyıl ya da bir yıl boyunca öğrenimine
ara vermesine izin verilebilir:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının
bulunması.
b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek
zorunda kalmış olması.
c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi.
ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması.
d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.
e) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler.
(2) Kayıt dondurma başvuruları, zorunlu haller dışında ilgili yarıyılın en geç yedinci
haftası sonuna kadar, yıllık eğitim veren fakültelerde ise en geç on dördüncü hafta sonuna kadar
yapabilirler.
(3) Kayıt dondurulan toplam süre iki eğitim-öğretim yılını, yıllık öğrencilerde ise iki
yılı aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl, yıllık öğrencilerde ise iki yıl kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılmaz.
(4) Bu maddede belirtilen nedenlerle Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler kayıt dondurulan sürenin öğrenim ücretinin yarısını öder.
(5) Ana dal programında kayıt donduran öğrenci ikinci ana dal ve yan dal programında
da kayıt dondurmuş sayılır.
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Kayıt dondurmanın sona ermesi
MADDE 52 – (1) Kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda
öğrenimlerine devam ederler.
(2) Sağlık nedeniyle kayıt dondurmalarına izin verilen öğrencilerin öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri
gerekir.
(3) Kaydı dondurulmuş olan öğrenciler kayıt dondurdukları yarıyıl/yıl süresi kadar izinli
sayılacaklardır. İzinli sayıldıkları süre sona erdiğinde takip eden yarıyıl/yıl için tekrar mali ve
ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Disiplin
MADDE 53 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ile Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS 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 Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Muafiyeti kabul edilen öğrencilerden belirli bir AKTS’nin üzerinde muaf olanların
intibak edilecekleri sınıfın belirlenmesinde Muafiyet, Ders Denklik, Not Transfer ve İntibak
İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre işlem 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
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
527/3/2020
31081
67/7/2020
31178
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNI
Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10032

—— • ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
5 NOLU GANTRY CRANE ANA İSKELET RODLARININ TEMİNİ
İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
5 Nolu Gantry Crane Ana İskelet Rodlarının Temini Açık İhale Usulü İle Alınacaktır
İhale Kayıt No
: 2020/656847
1-İdarenin
:
a) Adresi
: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi
No: 97 Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 391- Faks: 0232 463 22 48
c) Elektronik Posta Adresi
: izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr
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2-İhale konusu işin
adı ve miktarı

: 5 Nolu Gantry Crane Ana İskelet Rodlarının Temini 3
Adet Ana İskelet Bağlantı Rodlarının İmalatı Yapılarak
Demontaj ve Montajının Yapılması İşi Bir ( 1 ) Takım
3-İhale Tarihi ve Saati
:
a) İhale tarihi
: 16.12.2020
b) İhale Saati
: 14:00
4-Yukarıda belirtilen alımımız, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5-Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 16.12.2020 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6-İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma
Servisi ( Teknik Müdürlük ) de görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir
Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden ( KDV ) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası)
bedelle temin edilebilir.
7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
9984/1-1

—— • ——

3 ADET INVERTER POWER UNIT SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Şirketimiz parkında mevcut YHT 65000 tipi yüksek hızlı tren setlerinde kullanılmak
üzere 3 adet ınverter power unıt satın alınacaktır.
İhale Kayıt No: 2020/664226
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65/53
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 Adet İnverter Power Unit Temini
3 - İhalenin yapılacağı yer
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom
Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/ TÜRKİYE
4 - 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.
5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
05/01/2021 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı
1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle
temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10022/1-1
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SSD VERİ DEPOLAMA BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri
Yönetimi Daire Başkanlığı (I) ihtiyacı, SSD Veri Depolama Birimleri teknik şartnamesine ve
teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, istenilen marka/modeller, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve
ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin
2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 11/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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2 KISIM 35 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi
Komutanlığı ihtiyacı 2 kısım 35 kalem kişisel koruyucu donanım malzemesi, Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç listesine, teknik şartnamelerine ve
numunelerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik istekler
dokümanı belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları
bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman
verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen
şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından
birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 04.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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40 ADET, 5.000 LT KANCALI YARI YER ALTI İÇ ÇÖP KONTEYNERİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Büyükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 40 adet, 5.000 lt
kancalı yarı yer altı iç konteyner, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca
hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar
dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 09.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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10 ADET ARAÇ ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ KİRALANACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları
belirtilen; toplam 10 adet aracın şoför ve akaryakıt hariç 12 ay süreli olarak kuruluşça hazırlanan
teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt
Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık
teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL)
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili
firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 10.12.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği
istekliye vermekte serbesttir.
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İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Meclisinin 26.10.2020 tarih ve
356/344 no.lu kararı ve 05.10.2020 tarih 431 no.lu Bakanlık İzni gereği 21 (yirmibir) yıl süreyle
yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İLİ
: MANİSA
İLÇESİ
: ŞEHZADELER
MAHALLE
: 2.ANAFARTALAR
CİNSİ
: ARSA
ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 683,00 m2
ADA NO
: 229
PARSEL NO
: 39
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR
TARİH ve NO’SU
: 26.10.2020 – 356/344
TAHMİN EDİLEN BEDEL
: 3.507.630,81 TL (üçmilyonbeşyüzyedibinaltıyüzotuzTürk
LirasıseksenbirKuruş)
GEÇİCİ TEMİNAT
: 105.228,92 TL (yüzbeşbinikiyüzyirmisekizTürkLirasıdoksan
ikiKuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 28 Aralık 2020 Pazartesi günü ve saat 14:00
İŞİN ADI : “Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, 2.Anafartalar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 229 ada 39 nolu parselinde kayıtlı 683,00 m2
yüzölçümüne sahip “arsa” nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan yarım kalan kaba inşaatın inşaat
süresi dahil toplam 21 (yirmibir) yıl süre ile yapım karşılığı kiralanması işi”
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 26.10.2020
tarih ve 356/344 no.lu kararına istinaden;
Söz konusu taşınmazın;
1. Kira Süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 21
yıl olması,
2. Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren;
-1. yıl; aylık kirasının 1.000,00 TL (bintürklirası) olması
-2. Yıl aylık kira bedelinin bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE on iki aylık ortalaması
(Artışa esas Yurtiçi TÜFE oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim
oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında arttırılarak
belirlenmesi,
-3. Yıl (İşletme süresinin ilk yılında) aylık 15.000,00 TL (onbeşbintürklirası) + önceki 2
yılın TÜFE artışı TL kira alınması,
- Devam eden yıllarda ise sözleşme süresi sonuna kadar (21.yılın sonuna kadar) aylık kira
bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması arttırılarak belirlenmesi,
3. Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
4. Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek,
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,
5. Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer
kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak
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ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon
değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira bedelinin yeniden
belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,
söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede bir değişiklik
olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış oranında
arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise sözleşmeye esas
kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, toplam parametre
miktarının %25’i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmak
suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi,
6. Taşınmaz üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm
kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili
kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının
sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm
yükümlülüklerin yükleniciye ait olması,
7. 3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım halinde,
%45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, (önceden 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden
DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise,
aşan kısmın bedelinin (ekspertiz raporunda belirtilen değerden az olmamak üzere) rayiç değer
üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,
Kayıt ve şartlarıyla, imar planına uygun olarak kullanılmak üzere Vakıflar Meclisinin
26.10.2020 tarih ve 356/344 no.lu kararı ve 05.10.2020 tarih 431 no.lu Bakanlık İzni gereği ; 2
(iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 21(yirmibir) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine
çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR
adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp,
150,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 28.12.2020 tarih ve saat
14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
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kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi (Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun
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Alt yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6.
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde
herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11)
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı,
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 28.12.2020 tarih ve
saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu,
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli
tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR.
9156/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından:
Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi 125 Ada 15
Parsel Sayılı Taşınmazın Satışı
Mülkiyeti Belediyemize ait olan “Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık)
Mahallesinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan 32.212,86 m² alanlı 125 ada 15 parsel
sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif
Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1.İdarenin:
a.Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin
Caddesi No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b.Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 692 55 32
2.İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 125 Ada 15 Parsel
sayılı taşınmazın satışı
3.İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 125 Ada 15
Parsel
4.Muhammen Bedel: 87.000.000,00-TL (SeksenyedimilyonTürkLirası)
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den istisnadır.
5.Geçici Teminat (%3): 2.610.000,00-TL (İkimilyonaltıyüzonbinTürkLirası)
6.İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:
a.İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir
b.Mahalle: Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi
c.Ada/Parsel: 125/15
d.Yüz Ölçümü: 32.212,86 m²
e.Belediye Hisse Oranı: Tam
f.İmar Durumu: Konut Alanı
g.Emsal: TAKS:min.0.20-maks.0.40, KAKS:0.50, Yençok:Z+4 Kat
h.Cinsi: Arsa
7.Ödeme Şekli ve Şartları:
İhale bedeli peşin ya da vadeli ödenebilir.
Peşin
Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.
İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -12- ay; yıllık

Vadeli
Ödemelerde

%9 vade farkı (gün bazında) uygulanarak aylık eşit taksitler halinde ödenecektir.
: Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının
veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda uygulanan vade farkı
tutarında indirim uygulanacaktır.

8.İhalenin Yeri ve Zamanı:
a.Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak Mahallesi, 5.Etap
1.Kısım Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL
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b.17/12/2020 (Perşembe) Saat: 10:30
9.Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 17/12/2020 (Perşembe) Saat: 10:30
10.İhaleye Katılabilme Şartları:
a.Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı
b.İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge
c.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
i.Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
ii.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d.İmza Sirküleri:
i.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
ii.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e.Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun.
f.Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.
g.Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli
adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter
tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
h.Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter
tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter
tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d)
fıkralarına göre temin edecekleri belge.
i.Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.
j.Belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bunların noterden
onaylı olması gerekir.
11.Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (17/12/2020 (Perşembe) Saat:10:30’a kadar) Başakşehir
Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin Caddesi, No:3
Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar
karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12.Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye
Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin
Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00TL
(BinbeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İlan olunur.
9957/1-1
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 29.09.2016
tarihli ve 2016/3664 D. İş sayılı kararıyla Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Ticaret
AŞ’ye (Şirket) kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve
İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük,
6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci
maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale
şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.
MALİK
Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Ticaret AŞ
Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No: 12 Torbalı/İZMİR
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
“Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Şartname” ekinde detay bilgileri
belirtilen, “Malik”e ait; İzmir ili, Tire ilçesi, Arıkbaşı Mahallesi 123 ada, 147 parselde kayıtlı
Zeytinlik nitelikli taşınmaz ile yine aynı ilçede Havuzbaşı Mahallesi, 125 ada, 26-27-28
parsellerde sırasıyla Tarla, Sağımhane Binası, Yem Deposu nitelikli taşınmazlar ve bu taşınmazlar
üzerinde bulunan et ve süt ürünleri üretimine özgü makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve
taşıtlardan oluşmaktadır.
MUHAMMEN BEDEL
“Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 6.200.000(Altımilyonikiyüzbin) TL’dir.
TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki
IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 620.000- (Altıyüzyirmibin) TL
nakit teminatın, “Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması
ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanun’un 3. maddesinde
tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari
değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine
Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya
da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat
mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir.
İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl
veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç
25.01.2021 tarihi saat 17:00’ye kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde
elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ
İhale 26.01.2021 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143
Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.
KATILIM ŞARTLARI
1.“Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale
işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu
kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler,
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.
2.Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden
fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
3.6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY
terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya
irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine
katılamazlar.
4.“Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.
İNCELEME
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143
Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Ancak
“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak
ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin,
“Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864
3862 34 no.lu TL hesabına 1.000-(Bin) TL’yi “Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim
etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari
belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir
suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda
bulunmakla yükümlüdür.
Tesis Ziyareti 07.12.2020/22.01.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Tesis ziyaretinde
bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler.
“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000- (Bin) TL’yi “Leziz Tarım Ürünleri
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları
“Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış
olmaları şartıyla “Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili Tesis Ziyaretinden
yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
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İHALE USULÜ
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle
gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu”
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar
alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.
“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,
29.01.2021 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı
25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanun’un 20.
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrası ve
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez.
DİĞER HUSUSLAR
1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi
kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde Türk Lirası cinsinden
peşin olarak ödenecektir.
2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle
yapılacaktır.
3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle
değiştirme hakkı saklıdır.
4- “Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve
varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 25.01.2021 tarihine kadar sıra
cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda
belirtilmiştir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Satış Komisyonu
Büyükdere Cad. No:143
34394 Esentepe – İstanbul
Tel : 0 212 340 18 15
0 212 340 24 29
0 212 340 20 59
0 212 340 20 57
Fax: 0 212 288 49 63
Satış Komisyonu Başkanlığı
10021/1-1
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2.100 m³ (59.000 ADET) KERTİLİ, KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
KURUMUMUZ MÜESSESELERİ İHTİYACI 2.100 M3 (59.000 ADET) KERTİLİ,
KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE
KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE
OLACAKTIR.
1- İdarenin
:
İHALE KAYIT NO
2020/668833
a) Adresi
: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: ttk.satınalma@taskomuru.gov.tr.
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

:

: Hazır ahşap Domuzdamı malzemesi alımı işi
Kayın veya Meşe cinsi ağaçtan mamül domuz damı
malzemesi Toplam Miktarı:2100 m³ (59.000 adet)
Kertili, Kertisiz
b) Teslim yeri
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Armutçuk, Kozlu ,Üzülmez, Karadon ve Amasra
Müesseselerinin Maden Direk Stok sahalarıdır.
Karadon Müesesesinde teslim yeri Stok sahasıdır.
c) Teslim tarihi
: İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına
müteakip Mart-Aralık ayları arasında (Aralık Dahil)
aylık en az 219m³ (6.150 Adet) olacak şekilde
düzenlenecek ve temin işide bu program dahilinde
yürütülecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz
müessesesinin ihtiyacına göre değişebilecektir. Teslim
işi 2021 yılı sonuna kadar bitirilecektir.
3- İhalenin
:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 28 / 12 / 2020 – 15.00
c) Dosya no
2018043
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
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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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile 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, ilgisine 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,
d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin55.nci maddesindebelirtilen yeterlik belgeleri
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş
ise,isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi
j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde , alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) 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
a) İstekliler; imalat işinin yapılacağı makineler, buharlama işleminin yapılacağı tesisler ile
taşıma işini yapacak araçlara ait belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale konusu işi
yerine getirecek makine ve araçların, yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup,
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.
b) a) İstekli İmalatçı ise İmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, İmalatçının İmalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya yetkili satıcı ise
yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.
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c) İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal
alım ihalelerinde, bu İmalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli
görülen tesis, makine,teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
d) istekliler Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Mart-Aralık ayları arasında (Aralık
Dahil)aylık enaz 219m3 olacak şekilde düzenlenecek ve temin işide bu program dahilinde
yürütülecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz müessesesinin ihtiyacına göre
değişebilecektir. Teslim işi 2021 yılı sonuna kadar bitirilecektir.
e) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde,
sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli
tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim
isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ ini, diğer ortakların her birinin
ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir.
d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır.
5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6- Bu mal alımı ihalesinde kısmi teklif verilebilecektir.
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve
şartnameler 300,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, en geç 28.12.2020, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 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 işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
9961/1-1
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TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İHTİYACI OLAN TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT TEMİNİ ALIMI
4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE
EDİLECEKTİR.
İhale kayıt numarası

: 2020/662154

1-İdarenin
a) adresi
b) telefon ve faks numarası

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
:Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372 251 19 00 –
253 12 73

c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu işin nev’i

Miktarı:
Malzemenin Cinsi -

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

Taşıt Tanıma Sistemi

87.850 lt Motorin ve

ile Akaryakıt Temini

2.500 lt Kurşunsuz Benzin

Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK
b) Kontrol, muayene ve kabul

Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce
yapılacaktır.

c) İşin süresi

: 365 takvim günü

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 04.01.2021 Pazartesi– saat: 1500

c) Dosya no

: 2018047

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
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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, ilgisine 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,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde 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 iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), ( c) ve (d) 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.
4.2.1- Firmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK ) aldıkları akaryakıt
dağıtım lisansının fotokopisini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. ( Bu lisansları almayıp,
müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. )
4.2.2- Firmaların teklif ettiği Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) Tüpraş Kod No: 243,
Motorin(katkılı) Tüpraş Kod No: 403 spektlerine uygun olacak ve bu standartlara ait fotokopiler
teklifler ile birlikte verilecektir.
4.2.3 Firmalar taşıt tanıtım sistemi ile akaryakıt verdiği Kurum ve Kuruluşlardan alınan
referans belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.2.4- İşin süresi 365 takvim günüdür.
4.2.5- Firmalar alternatif teklifte bulunabilirler. Ancak bunların değerlendirilmesinde
kurumumuz serbesttir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda
sırasıyla firmanın Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul istikametinde taşıt tanıma sistemli
istasyonunun fazla olması ile Türkiye genelinde istasyon sayısının fazla olması kriterleri ile
belirlenecektir.
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7-İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
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“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no.’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 04.01.2021 Pazartesi–saat 15:00’e 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 bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için 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 işleri ile ilgili

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
9968/1-1
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VANA VE ÇEKVALF (58 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İHTİYACI OLAN VANA VE ÇEKVALF (58 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI
KANUNUN

3/G

MADDESİ

KAPSAMINDA

AÇIK

İHALE

USULÜ

İLE

İHALE

EDİLECEKTİR.
İhale kayıt numarası

: 2020/661085

1-İdarenin
a) adresi
b) telefon ve faks numarası

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
:Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372 251 19 00 –
253 12 73

c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu işin nev’i

Miktarı:
Malzemenin Cinsi -

a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim süresi

1 Vana ve Çekvalf

58 kalem

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ambarıdır.
: 45 takvim günü

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 04.01.2021 Pazartesi– saat: 15:00

c) Dosya no

: 2018045

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
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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, ilgisine 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,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde 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 iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), ( c) ve (d) 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.
4.2.1- teklifleri ile birlikte, marka belirtip teklif edilen vanaya ait tüm ölçü, standart ve
malzeme özelliklerini tanıtıcı katalog verecek ve teklif edilen vana işaretlenecektir.
4.2.2- Malzemeler ilgili TSE normuna uygun üretilmiş olacak ve teklif ekinde TSE
uygunluk sertifikaları ve TS EN ISO Kalite Sistem Sertifikalarını verilecektir.
4.2.3- Firmalar, flanşlı vana ve çekvalflerin tesliminde her biri için bunlara ait TS EN
10204:2007 Tip:2.2’ ye göre test sertifikalarını vereceklerdir.
4.2.4- Çimentoların teslim süresi 45 takvim günüdür.
4.2.5- Malzemeler; imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi
altında olacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli
tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre
belirlenecektir.
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7-İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
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“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no.’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 04.01.2021 Pazartesi–saat 15:00’e 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 bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için 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 işleri ile ilgili

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
9974/1-1
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HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
“Hassas Dikişli Çelik Boru” alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İKN:2020/667651
1-İdarenin
a)adı
b)
adresi
c) telefon ve faks numarası
d) elektronik posta adresi
2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı

b) teslim Yeri
c) teslim Tarihi

3-İhalenin
a) yapılacağı yer
b) tarihi ve saati

:Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
:Mithatpaşa Cad. No:14 06100-Yenişehir/ANKARA
:0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00

:Hassas Dikişli Çelik Boru
- 4 kalemde 22.150 Adet (76.601 metre) Tephir ve Isıtıcı
Borusu ile
- 2 kalemde 9.200 Adet (11.500 metre) Vakum Borusu
olmak üzere,
Toplam: 6 kalemde, 31.350 Adet (88.101 metre) Boru
: Muhtelif Şeker Fabrikaları.
:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip
tarihinden itibaren
en geç 90 (Doksan) takvim günüdür.

işe

başlama

:Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No:14 06100-Yenişehir/ANKARA
: 15.12.2020 tarihi, saat 14.00

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14
(06100) Yenişehir/ANKARA
adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve
dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler, 15.12.2020 tarihi, 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100)
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
10069/1-1
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1 ADET SICAK İZOSTATİK PRESLEME SİSTEMİ (HIP SİSTEMİ)
SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Sıcak İzostatik Presleme Sistemi (Hıp Sistemi) alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2020/661473
1 - İdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon numarası
: 0 312 202 23 56
c) Elektronik posta adresi
: bap@gazi.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Sıcak İzostatik Presleme Sistemi (Hıp Sistemi)
Alımı
b) Teslim yeri
: Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu
Kahramankazan/ANKARA Eklemeli İmalat Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM)
c) Teslim tarihi
: Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye
bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı
365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü içinde CIP/ Ankara
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden
Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokuluna
nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 28.12.2020 Pazartesi günü, saat: 14:00
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;
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 gösteren belge,
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;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 125.-Türk Lirası yatırılarak
alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 28.12.2020 Pazartesi günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554
sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
9997/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
DÜZELTME İLANI
31.10.2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
8783/1-1 ilan numaralı Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfının kuruluş
ilanında, vakfın mal varlığı 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) olarak düzeltilmiştir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
10116/1-1

—— • ——

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
01.12.2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
öğretim üyesi ilanı kapsamında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim
Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosu iptal edilerek aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
İlgililere duyurulur.
DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim
Bölüm
Anabilim Dalı
Ad. Der.
İlan Şartı
İlahiyat
Temel İslam
Kur'an-ı Kerim Okuma
Kur’an Kıssaları Üzerine
1 5
Fakültesi
Bilimleri
ve Kıraat İlmi
Çalışmaları Olmak
10092/1-1
Adalet Bakanlığından:

—— • ——

MÜNHAL NOTERLİKLER
2019 yılı gayri safi geliri 1.061.961,71.-TL olan birinci sınıf Büyükçekmece Birinci
Noterliği 28.01.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
10001/1-1
Adalet Bakanlığından:

—— • ——

MÜNHAL NOTERLİKLER
2019 yılı gayri safi geliri 1.194.194,59.-TL olan Midyat Birinci Noterliği 27.01.2021
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
10002/1-1
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Adalet Bakanlığından:
Taşlıçay Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/4 D. İş Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9964/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Erzurum 1. İş Mahkemesinin 2019/91 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından,
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9965/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2002/20271 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9966/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Körfez Laboratuvar Mimarlık Mühendislik İnşaat Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
Yenigün Mah. Sakarya Cad. Ömer Sok. No:7 Adapazarı / SAKARYA adresinde bulunan yapı
malzemesi laboratuvarının, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.01.2013 tarih ve
445/5 sayılı kararı ile verilen 411 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı
veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 30.10.2020 tarihli ve 587/08 no.lu teklif kararıyla Bakanlık
Makamından alınan 24.11.2020 tarih ve 250472 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9972/1/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Burdur Analiz Yapı Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Mahrukatçılar
Sitesi Aydınlıkevler Mah. 3006 Sok. No:4 Merkez/BURDUR adresinde bulunan yapı malzemesi
laboratuvarının, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 15.08.2016 tarih ve 519/6 sayılı
kararı ile verilen 553 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren
sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 30.10.2020 tarihli ve 587/08 no.lu teklif kararıyla Bakanlık
Makamından alınan 24.11.2020 tarih ve 250472 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9972/2/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Control İnşaat ve Yapı Malzemeleri Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak; 30.10.2020
tarihli ve 31289 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda “teknik bir görev alamaz” ifadesi yerine
“idari veya teknik bir görev alamayacağı” ifadesinin sehven yazıldığı Genel Müdürlük
Makamının 24.11.2020 tarihli ve 250481 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9973/1-1
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d
maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi
alınacaktır. İlan olunur.
SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi
Son başvuru tarihi
Ön değerlendirme tarihi
İLAN
NO

03.12.2020 Perşembe Sınav giriş tarihi
28.12.2020 Pazartesi
18.12.2020 Cuma
Sonuç açıklama tarihi
30.12.2020 Çarşamba
23.12.2020 Çarşamba Sonuçların ilan edileceği adres www.btu.edu.tr

FAKÜLTE / BÖLÜM KADRO
/ ABD

UNVANI

ALES
KD PUAN ADET

Rektörlük (Uzaktan

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol

Eğitim Uygulama ve Öğretim
2020/24

Araştırma

Görevlisi

Merkezinde

(U)

ÖZEL ŞARTLAR

TÜRÜ

7

SAY

1

Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği veya Bilgisayar
Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birisinden lisans mezunu olmak.
Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

çalıştırılmak üzere)

Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İspanyol Dili ve
Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce), Mütercim Tercümanlık (Arapça, İngilizce
2020/25

Rektörlük (Dış

Öğretim

İlişkiler Ofisinde

Görevlisi

çalıştırılmak üzere)

(U)

veya Rusça), Rus Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve

EA
7

veya

1

SÖZ

Uluslararası İlişkiler bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak.
İlgili alanda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Merkezi
Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 90 puan almış olmak. Lisans
veya Yüksek Lisans mezuniyeti sonrasında en az iki (2) yıl süreyle
alanında deneyim sahibi olmak. Bu deneyimini SGK hizmet dökümü ve
kurum/kuruluş yazısı ile belgelendirmek.

Rektörlük
(Kütüphane ve
2020/26

Dokümantasyon
Daire
Başkanlığında

Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans mezunu
olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapmış

Öğretim
Görevlisi

6

EA

1

olmak. Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyeti sonrasında en az iki (2) yıl
süreyle alanında deneyim sahibi olmak. Bu deneyimini SGK hizmet

(U)

dökümü ve kurum/kuruluş yazısı ile belgelendirmek..

çalıştırılmak üzere)

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve
Rektörlük (Kalite
2020/27

Koordinasyon
Biriminde
çalıştırılmak üzere)

Bilgisayar Bilimleri veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin herhangi

Öğretim
Görevlisi

6

SAY

1

(U)

birisinden lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans veya
Doktora yapmış olmak. Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyeti sonrasında
en az iki (2) yıl süreyle alanında deneyim sahibi olmak. Bu deneyimini
SGK hizmet dökümü ve kurum/kuruluş yazısı ile belgelendirmek.

Rektörlük (Kariyer
2020/28

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarının birinde

Gelişimi Uygulama

Öğretim

ve Araştırma

Görevlisi

Merkezinde

(U)

Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Lisans veya Yüksek Lisans
5

EA

1

olmak. Bu deneyimini SGK hizmet dökümü ve kurum/kuruluş yazısı ile

çalıştırılmak üzere)

2020/29

belgelendirmek

Mühendislik ve

(Öncelikli

Doğa Bil. Fakültesi

alan)

İnşaat Mühendisliği Araştırma
Yapı Malzemesi

mezuniyeti sonrasında en az iki (2) yıl süreyle alanında deneyim sahibi

Görevlisi

6

SAY

1

İnşaat Mühendisliği (yapı, yapı malzemeleri, yapımyönetimi) alanında
Doktora yapıyor olmak.
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BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1-Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki ilan metni ekinde mevcuttur)
2-YÖK formatlı özgeçmiş
3-ALES belgesi ( sınav sonuçları açıklandığı tarih itibariyle beş yıl süreyle geçerlidir)
4-Yabancı dil belgesi
5-İlan şartlarına göre; Lisans , Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi ve transkripti, Tezli Yüksek
Lisans Diploması, Doktora öğrenci belgesi, Doktora diploması fotokopisi (onaylı) veya e-Devlet
üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.
6-Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi
7-Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden görev yapmış adaylar için)
8-Nüfus cüzdanı fotokopisi
9-Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet )
10-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
11-Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü (2020/25,26,27 ve 28.nolu ilanlar için)
BAŞVURU NOTLARI :
1-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları
sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön
değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 2020/25
sıra nolu ilandaki Öğretim Görevlisi için YDS puanı 90 olması gerekiyor.
2-Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine
başvuru yapabilir.
3-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4-Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir”
yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.
6-İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz.
7-Başvurular, Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları için Personel Daire
Başkanlığına, Araştırma Görevlisi kadroları için, ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime
yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
8-e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak
atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim zorundadır.
9-Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.
10-2020/29 sıra numaralı ilan “Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosu olup,”
Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince sınav SÖZLÜ olarak yapılacaktır.
Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
MÜRACAAT ADRES BİLGİLERİ
Rektörlük (Personel Daire
Başkanlığı)
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok 1. Kat 169
0.224.300 32 12 Yıldırım/BURSA
Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177 E Blok 1.Kat : 114 0224 300 34 04
Yıldırım/BURSA

9951/1-1
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Dicle Kalkınma Ajansından:
DÜZELTME İLANI
23.11.2020 tarihli ve 31313 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilan
metnimizde yer alan ifadeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
PERSONEL ALIM İLANI
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten
Dicle Kalkınma Ajansına KPSS Puanı ile veya en fazla 2(iki)’si deneyimle olmak üzere 7 uzman,
1 hukuk müşaviri ve 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel alınacaktır. DİKA ana hizmet
binası Mardin’de olup bölge illerinde Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Sınavda başarılı
olan uzman personeller Bölge illerinden (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) Genel Sekreterliğin
uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. (Hukuk müşaviri ve iç denetçi Ajansın
merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin’de istihdam edilecektir.)
Personel alımları, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü maddesi
ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği” ve 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kalkınma
Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca
gerçekleştirilecektir. Alınacak personeller, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci
maddesi uyarınca iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilecektir.
1. Sınav Başvuru Sürecine İlişkin Bilgiler
Başvuru İlan Tarihi
Başvuru Tarihi
Başvuru Yeri
Ön Değerlendirme Sonuçlarına Göre Sözlü Sınava
(Mülakata) Katılmaya Hak Kazananların
Açıklanma Tarihi
Sözlü Sınav Yeri

:
:
:
:

03.12.2020
23.12.2020-04.01.2021
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr
08.01.2021

:

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyuru Yeri

:

Dicle Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Kızıltepe
Cad. No: 6/1 Artuklu/MARDİN
www.dika.org.tr

2. Başvuru ve İşe Alımda Aranan Şartlar
A) Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
B) UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
1. KPSS Puanı ile Başvuruları Alınacak Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar (En
Fazla 7 Personel)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda
belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun
olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış
olmak,
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c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
Unvan/Pozisyon

Uzman Personel

Uzman Personel

Uzman Personel
Uzman Personel

Uzman Personel

Mezun Olunan Lisans Bölümleri
Mimarlık,
Mühendislik Bölümleri
Ziraat Mühendisliği,
Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Mühendisliği,
Biyosistem Mühendisliği,
Tarım Ekonomisi,
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü,
Tarla Bitkileri,
Bahçe Bitkileri,
Tarımsal Yapılar ve Sulama,
Bitki Koruma
Şehir ve Bölge Planlama
Sosyoloji
Hukuk
İktisat
Kamu Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
İstatistik
Ekonometri
Turizm İşletmeciliği

Alınacak
Personel
Sayısı

KPSS Puan
Türü

KPSS
Taban
Puanı

YDS
Taban
Puanı

2 kişi

P1, P2, P3

80

70

1 Kişi

P1, P2, P3

80

70

1 Kişi
1 kişi

P1, P2, P3
P1, P2, P3
P4, P5, P6, P7
P14, P15, P16
P29, P30, P31

80
80

70
70

80

70

P39, P40, P41
2 kişi

P29, P30
P34, P35, P36
P12
P13, P14
P24, P25

2. İş Tecrübesi ile Başvuruları Alınacak Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar (En
Fazla 2 Personel)
a) Yukarıda uzman personel için belirlenen tabloda yer alan bölümler ve ilgili fakültelerle
sınırlı olmak şartıyla:
Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında yer alan lisans düzeyinde herhangi bir
mühendislik bölümünden veya İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan
lisans düzeyinde herhangi bir bölümden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yer alan lisans düzeyinde herhangi bir
mühendislik veya İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans
düzeyinde herhangi bir bölümden mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS)
İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan
almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan
ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip
olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,
d) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki çalışma konularının birinden en az 5 (beş)
yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak:
- Planlama, Programlama,
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- Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
- Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
- İzleme ve Değerlendirme,
- Tanıtım, Danışmanlık,
- Şehircilik ve Çevre,
- Araştırma-Geliştirme,
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
- Finansman,
- İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Uluslararası Ticaret.
C) Hukuk Müşaviri İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel)
a) Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık Hukuk Fakültelerinden veya buna denk olduğu
YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun
olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış
olmak,
c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Unvan/Pozisyon

Mezun Olunan Lisans
Bölümleri

Alınacak Personel
Sayısı

KPPS Puan Türü

Hukuk Müşaviri

Hukuk Fakültesi

1 kişi

P4, P5, P6, P7

KPSS
YDS Taban
Taban
Puanı
Puanı
80
70

D) İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlar veya bunlara denkliği
YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,
c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim
sertifikalarından birine sahip olmak,
d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 60 puan
(D) almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavda en az buna karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak,
Unvan/Pozisyon
İç Denetçi

Alınacak Personel
Sayısı
1 kişi

Alım Usulü

YDS Taban Puanı

İş Deneyimi

60

F) Tercih Sebepleri
Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri
▪ Bölgesel yatırım süreçleri, yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör
analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, rekabetçilik, markalaşma, girişimcilik, fizibilite hazırlama,
kümelenme, inovasyon, teşvik ve destek uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
▪ Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, doğrudan yabancı yatırım,
uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
▪ Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi)
planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
▪ Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi, turizm politikaları geliştirme ve
bölgesel tanıtım stratejileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
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▪ Hibe veya mali destek yönetimi, proje döngüsü yönetimi, proje hazırlama, geliştirme,
izleme ve değerlendirme, raporlama, konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
▪ Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, araştırma, strateji
geliştirme, planlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
▪ SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
▪ NetCad, Autocad, ArcGIS, CBS veya bilgisayar tasarım programlarından en az birini iyi
düzeyde bilmek,
▪ İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
▪ İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya
doktora yapmış olmak,
▪ Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
▪ MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
Hukuk Müşaviri
▪ Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun,
yönetmelik hakkında bilgi sahibi olmak,
▪ Kamu kesimi veya özel kesimde iş deneyimine sahibi olmak,
▪ İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
▪ İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya
doktora yapmış olmak,
▪ Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
▪ Avukatlık stajını tamamlamış olmak.
İç Denetçi
▪ Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
▪ Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak,
▪ İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
▪ Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz, vergi, iş
kanunu ve SGK mevzuatlarına konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
▪ İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
▪ İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya
doktora yapmış olmak,
▪ Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
▪ MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
3. Başvurular
Başvurular, 23 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 4 Ocak 2021 tarihi saat 23.59'a kadar
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Dicle Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru
bağlantısından yapılacaktır. Sınav başvurularının sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve
saatine kadar çevrimiçi olarak yapılması şarttır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili
bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
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Başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıdaki şekildedir:
Sıra
Uzman
Hukuk
İç
Belge
No
Personel Müşaviri Denetçi
1 Özgeçmiş ve Fotoğraf
✓
✓
✓
Diploma ya da Mezuniyet Belgesi
2 (Aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e-Devlet
✓
✓
✓
üzerinden alınan barkodlu çıktısı)
3 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS sonuç belgesi
✓
✓
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuç belgesi ya da
4 buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası
✓
✓
✓
geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi
5 Adli Sicil Kaydı (son 1 ay içinde alınmış)
✓
✓
✓
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl
6
✓
✓
✓
erteletmiş olduğunu gösteren belge
İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı
7
✓
olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge
Uzman Personel için kamuda veya özel sektörde şartlarda belirtilen
8
✓
alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge
İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş
9
✓
değerliği bulunan iç denetim sertifikası
Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa), iş tecrübesi için
10 işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu
✓
✓
✓
kurumundan alınacak hizmet belgesi

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru
ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
Açıklama: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine
ilişkin resmi denklik tablosu temel alınacaktır. Denklik tablosuna ÖSYM’nin aşağıdaki linkinden
ulaşılabilir. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL puanı kabul edilmemektedir.
https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0
4. Başvuruların Değerlendirilmesi
Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde
yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 8
Ocak 2021 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanına göre Genel Sekreterlikçe değerlendirilecektir.
Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon
sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve
Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki
aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.
Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz.
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sözlü Yarışma Sınavına girecek uzman adaylar ve iç denetçi adayları KPSS puanı, YDS
puanı, iş tecrübesi ve aşağıdaki değerlendirme tablosu doğrultusunda belirlenecektir.
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Puanlama Kriteri
KPSS Puanı,
Deneyim Yılı (Belgelendirmek kaydıyla)1
YDS Puanı
Yüksek Lisans
Doktora
İkinci Yabancı Dil 2
Belirli konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika 3
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Puanlamadaki Ağırlığı (%)
40
40
4
8
4
4

(1). 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.)
(2). İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliği
bulunan sınav puanları dikkate alınır.
(3). Tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek
gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını
değiştirmez.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne
kadar uzatılabilir.
5. Sözlü Yarışma Sınavı ve Değerlendirme
Yarışma Sınavı, Ajans tarafından oluşturulacak Sınav Kurulunca sözlü sınav şeklinde
uygulanacaktır. Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel
Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.
Sözlü yarışma sınavı 8 Ocak 2021 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde
yayınlandıktan sonra belirlenecek tarihler arasında Mardin il merkezinde bulunan ana hizmet
binasında yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile
son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini
değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.
Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı
not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri
adaylardan ister.
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.
Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan
edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma
sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış
hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
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6. Sonuçlarının Duyurulması ve Sınavı Kazananların İşe Başlatılması
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal
ettirildiği tarihten sonra gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın
internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan
adaylara yazılı olarak bildirilir. Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik
soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur.
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi
için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün
içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Yapılan duyuru ve yazılı bildirime istinaden göreve başlamak için Ajansa başvuran
adaylarla iki ayı Deneme Süreli olmak üzere Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi imzalanır. Deneme
süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine
getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında
görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu
rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda
Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile
bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret
ve diğer hakları saklıdır.
7. Diğer Hususlar
Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki
işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.
Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık dinamik bir
kurum olup, personel ve iş niteliği, sunduğu fiziksel çalışma ortamı ve teknolojik imkanlar,
yürüttüğü başarılı faaliyetler, tarafsız ve şeffaf yapısı nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip
olduğu özgün yapısı ile diğer kurum/kuruluşlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi sunmaktadır.
Ajansımız eğitim ve yurtdışı olanakları, kişisel gelişim ve kariyer fırsatları sunarak yaptığı
çalışmalar ve üstlendiği görevler nedeniyle ileriye dönük kariyer gelişimine önemli katkı
sunmaktadır.
Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı
gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik
açısından ise 5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek
istihdam edilecektir. Aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile birlikte 6772 sayılı Yasada
öngörülen ilave tediye de ödenir. Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup,
bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI
Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu/MARDİN
Telefon: 0482 212 11 14
Faks: 0482 213 14 95
e-posta: info@dika.org.tr
www.dika.org.tr
9955/1-1
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
öğretim üyeleri alınacaktır.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus
Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim
beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa
hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi, , Doçentlik
belgesini veya onaylı suretini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora
çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım
(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus
cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim
beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa
hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik
belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak,
3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya
Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak
eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini,
sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha
önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora
başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım
(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere
başvurmaları gerekmektedir.
- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile
yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan
kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel
dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
(*) - Ülkenin Kalkınmasında Öncelik Arz Eden Alanlar kapsamındaki kadroları
belirtmektedir.
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ANABİLİM DALI/
PROGRAM
Plastik ve
Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Fizyoloji
Göğüs Cerrahisi
Veterinerlik
Histoloji ve
Embriyoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Profesör*

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Profesör*
Profesör*

1
1

1
1

Profesör

1

1

Yeni Türk
Edebiyatı

Profesör

1

1

Organik Kimya

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
İlgili anabilim dalında doçentliğini almış olmak
ve deneysel diyabet, antioksidanlar ve
büyüme faktörleri konularında çalışmış olmak.
İlgili anabilim dalında doçentliğini almış
olmak ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk
Hikayeciliği üzerine çalışmış olmak.
İlgili alanda doçentliğini almış olmak. 1, 2, 4Triazol-5-on türevleri ile ilgili çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve
Spor Öğretimi

Profesör

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında
doçentliğini almış olmak

Kardiyoloji
Psikiyatri
Tıbbi Parazitoloji
Veterinerlik
Mikrobiyolojisi

Doçent
Doçent*
Doçent*

1
1
1

1
1
1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
Parazitoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Analiz ve
Fonksiyonlar
Teorisi

Doçent

1

1

Dede Korkut Eğitim
Fakültesi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Doktor Öğretim
Üyesi

2

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Doktor Öğretim
Üyesi*

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

3

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup,
alanında uzmanlığını veya doktorasını
yapmış olmak

BİRİMİ
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Sarıkamış Beden
Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Diş Hekimliği
Fakültesi

Endodonti

UNVANI

Doktor Öğretim
Üyesi*
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi*
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi

ADEDİ DER

AÇIKLAMA

Çevresel radyasyon incelemesi alanında
doçentliğini almış olup, lazer ve plazma
fiziği alanında doktora yapmış olmak.
İlgili anabilim dalında doçentliğini almış olmak
ve c0 benzeri Banach uzaylarının sabit nokta
teorisi konusu üzerine çalışmış olmak
Atom ve molekül fiziğinde doçentliğini
almış olup, atom ve molekül fiziğinde
doktorasını yapmış olmak ve karbon
nanotüpler üzerine çalışmalar yapmış
olmak
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden
karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası
uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca,
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel
Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
SIRA

İLAN

NO

KODU

UNVAN

POZİSYON

ARANAN NİTELİKLER

SAYISI

1

Hemşire

50

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

2

Hemşire

2

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
ameliyathanesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
3

Hemşire

2

-Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi
Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

4

Hemşire

4

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yeni Doğan Yoğun
Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanı/dalı mezunu

5

Hemşire

12

6

Ebe

3

7

Eczacı

3

Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

8

Diyetisyen

2

Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

9

Diyetisyen

1

-Belgelendirmek kaydıyla, Sağlık Kuruluşlarının Çocuk Metabolizma ve Beslenme

olmak.
-Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, doğumhanede en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
Bölümünde 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
-Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
10

Biolog

2

-Belgelendirmek kaydıyla, Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış
olmak.

11

Röntgen
Teknisyeni

10

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölüm/programı ön lisans
mezunu olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

12

Laborant

8

bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek

kaydıyla,

3.

Basamak

Sağlık

Kuruluşlarının

Biyokimya

Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
13

Sağlık
Teknikeri

5

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği bölümü/programı ön
lisans mezunu olmak.
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-Yükseköğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü/programı ön
14

Sağlık
Teknikeri

1

lisans mezunu olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla, 2. veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında alanı ile ilgili en
az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

15
16

Sağlık
Teknikeri
Diğer Sağlık
Personeli

2
7

17

Fizyoterapist

4

18

Psikolog

3

19

Diğer Sağlık
Personeli

1

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı ön
lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim kurumlarının Protez ve Ortez bölümü/programı ön lisans mezunu
olmak.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel
Şartları taşımak,
2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı,
Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı,
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,
7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet
notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan
başlanarak sıralama yapılacaktır.
8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet
sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru
yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*)
ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**)
yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara
yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve
dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan
hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve
dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
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Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara
ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği
yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi
tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
İlanın başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
olup, başvurular http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)
2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur).
3- Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir).
4- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı.
5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.
6- Fotoğraf
7- Başvuracak adaylar “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen tecrübe şartına ilişkin
çalışma sürelerini, çalıştıkları kurumdan alacakları ıslak imzalı veya kaşe ile onaylanmış resmi
yazı ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
8- “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin
olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde
alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
1- Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış
beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar,
başvuru süresinin bitimini müteakip 10 (on) iş günü içerisinde, Üniversitemiz web sayfasından
(veya başvuru platformundan) duyurulacaktır.
3- Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca adaylara
tebligat yapılmayacaktır.
4- Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
5- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
içinde gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip,
atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine,
yedek adaylar çağrılacaktır.
İlan olunur.
9959/1/1-1
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde istihdam edilme üzere, İŞKUR açık
ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilecek işçiler, anılan Yönetmeliğin
Geçici 6’ıncı maddesine istinaden, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile
belirlenecek olup, tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar
asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir.
Üniversitemiz Genel Sekreterliği ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında istihdam
edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4
(dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre
belirlenecektir.
İşçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr
internet adresi üzerinden 03/12/2020 – 07/12/2020 tarihleri arasında elektronik (online) olarak
yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir.
İlan edilen tüm pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu
uyarınca 2 (iki) aydır.
Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve
atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır.
İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan
istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve
duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.
Çalıştırılacağı Hizmet Türü
Koruma ve Güvenlik
Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Hasta Bakımı ve Temizliği
Hizmetleri
Hasta Bakımı ve Temizliği
Hizmetleri
Koruma ve Güvenlik
Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri

İlan olunur.

Cinsiyet

Birimi

Kadro Sayısı

Yaş

E/K

Genel Sekreterlik

6

22 – 30

E/K

İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı

6

22 – 30

İşçi Alım Yöntemi
Noter Kurası ve
Sözlü Sınav
Noter Kurası ve
Sözlü Sınav

E

Tıp Fakültesi Hastanesi

39

22 – 30

Noter Kurası

K

Tıp Fakültesi Hastanesi

20

22 – 30

Noter Kurası

E/K

Tıp Fakültesi Hastanesi

11

22 – 30

Noter Kurası

E/K

Tıp Fakültesi Hastanesi

10

22 – 30

Noter Kurası

9959/2/1-1
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Eğitim Fakültesi

Fen Edebiyat
Fakültesi

BÖLÜM
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi

Matematik

İktisadi ve İdari
Bilimler

Kamu Yönetimi

Fakültesi

ABD / ASD / PR

UNVANI

DER.

BİRİMİ

ADET

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi
alınacaktır.
Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları
sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları
gerekmektedir.
Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer
alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile
yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
olmayacaktır.

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fizik Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Uygulamalı
Matematik
Kentleşme ve
Çevre Sorunları

Uygulamalı Matematik bilim alanında doçentliğini almış
Profesör

1

1

Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi
Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor Bilimleri
Fakültesi

olmak. B-Spline sonlu elemanlar ve üstel fonksiyon
çözümleri konularında çalışmaları olmak.
Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim

Profesör

1

1

alanında doçentliğini almış olmak. Yerel yönetimler ve
çevre politikaları konularında çalışmaları olmak.
Kamu Yönetimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Fakültesi

Mühendislik

Web temelli fizik öğretimi ve fizik algıları konularında
çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler

AÇIKLAMA

Kamu yönetiminde denetim, yerel yönetimler ve
denetimi,

ombudsmanlık

kurumu

konularında

çalışmaları olmak.
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında
Malzeme
Mühendisliği

Antrenörlük Eğitimi

1

1

doçentliğini almış olmak. Refrakter malzemeler ve
çimento fırın refrakterleri konularında çalışmaları
olmak.

Seramik
Mühendisliği

Beden Eğitimi ve Beden Eğitimi ve
Spor

Profesör

Spor
Antrenörlük
Eğitimi

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında
Profesör

1

1

doçentliğini almış olmak. Arkeolojik seramiklerin
karakterizasyonları konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri alanında doçentliği almış olmak. Spor

Profesör

1

1

tesisi politikaları ve modern olimpiyat organizasyonları
konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Profesör

1

1

Antrenman bilimi ve hentbol konularında çalışmaları
olmak.
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Fakültesi
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Türkçe ve Sosyal

Sosyal Bilgiler

Bilimler Eğitimi

Eğitimi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Sayfa : 133

Sosyal Bilgiler Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış
Doçent

1

1

olmak. Sözlü tarih, zaman becerileri ve değer eğitimi
konularında çalışmaları olmak.
Arkeoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Antik

Doçent

1

1

çağ su sistemleri ve klasik dönem kentleşmeleri
konularında çalışmaları olmak.
Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bitkilere

Fen Edebiyat
Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

gen aktarımı ve biyoteknolojik yöntemler ile üretilen
bitkilerin moleküler analizleri konularında çalışmaları
olmak.

Fen Edebiyat

Türk Dili ve

Türk Halk

Fakültesi

Edebiyatı

Edebiyatı

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Güzel Sanatlar

Çizgi Film ve

Çizgi Film ve

Fakültesi

Animasyon

Animasyon

Güzel Sanatlar

Çizgi Film ve

Çizgi Film ve

Fakültesi

Animasyon

Animasyon

Fen Edebiyat
Fakültesi

Güzel Sanatlar
Fakültesi

El Sanatları

İktisadi ve İdari
Bilimler

Kamu Yönetimi

Fakültesi

Takı Tasarımı ve
İmalatı
Siyaset ve Sosyal
Bilimler

Mühendislik

Endüstri

Yöneylem

Fakültesi

Mühendisliği

Araştırması

Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor Bilimleri
Fakültesi
Kütahya Sosyal
Bilimler MYO.

Beden Eğitimi ve Beden Eğitimi ve
Spor

Spor

Beden Eğitimi ve Beden Eğitimi ve
Spor

Spor

Türk Halk Bilimi alanında doçentliğini almış olmak.
Doçent

1

1

İnanç
merkezleri konularında çalışmaları olmak.

Doçent

2

1

Doçent

1

1

Eskiçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Hitit tarihi ve filolojisi konularında çalışmaları olmak.
Video Sanatı ve Fotoğraf alanında doçentliğini almış
olmak. Stop motion animasyon, storyboard, fotoğraf
alanlarında yayınları olmak.
Tasarım alanında doçentliğini almış olmak. Görsel

Doçent

2

1

iletişim

tasarımı,

sosyal

tasarım

ve

kamusal

sanat/tasarım alanlarında çalışmaları olmak.
El Sanatları (Madeni Eşya ve Takı Tasarımı)’ndan
Doçent

1

1

doçentliğini almış olmak. Gümüş Eşyalar ve Takı
Tasarımı üzerine çalışmaları bulunmak.
Kamu Yönetimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

1

Neoliberalizm, Yönetişim, Devlette Reform, Demokrasi
ve Katılım konularında çalışmaları olmak.
Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış

Doçent

1

1

olmak. Hücresel imalat sistemleri ve çok amaçlı
eniyileme konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

1

Okul öncesi temel beceriler ve otizmlilerin motor
gelişimleri konularında çalışmaları olmak.

Doçent

2

1

Spor Bilimleri bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Değerler eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Hareket ve Antrenman bilim alanında doçentliğini almış

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

olmak. Fiziksel uygunluk ve crossfit konularında
çalışmaları olmak.
Mikro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Dış Ticaret

Dış Ticaret

1

1

Kadın işgücü ve bölgesel iktisat konularında çalışmaları
olmak.

Kütahya Sosyal Seyahat Turizm ve Turizm ve Seyahat
Bilimler MYO. Eğlence Hizmetleri

Doçent

Hizmetleri

Turizm bilim alanında doçentliğini almış olmak. Otel
Doçent

1

1

işletmeciliği, turizm pazarlaması, turizmde çevre ve
sürdürülebilirlik konularında çalışmış olmak.
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Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Özel Yetenekliler
Eğitimi

Simav Teknoloji

Makine

Makine

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendisliği

Altıntaş MYO.

Gıda İşleme

Altıntaş MYO.
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Gıda Kalite
Kontrolü ve Analizi

Mülkiyet Koruma

Nüfus ve

ve Güvenlik

Vatandaşlık

Özel Eğitim alanında doktorasını yapmış olmak. Özel
Dr.Öğr.Üyesi 5

1

yeteneklilerin

Ana MYO.

ve Sigortacılık

öğretmen

yeterlikleri

Makine Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak.
Dr.Öğr.Üyesi 4

1

Artımlı şekillendirme ve derin çekme konularında
çalışmaları olmak.
Biyoloji bilim alanında doktorasını yapmış olmak.

Dr.Öğr.Üyesi 3

1

Bakterilerde kümeleşme modelleme ve gen homolojileri
konularında çalışmaları olmak.
Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi bilim alanında

Dr.Öğr.Üyesi 5

1

doktorasını yapmış olmak. Kültürel analiz konularında
çalışmaları olmak.
İşletme

Domaniç Hayme Finans Bankacılık

eğitiminde

konularında çalışmaları olmak.

Bankacılık ve

Dr.Öğr.

Sigortacılık

Üyesi

5

1

alanında

doktorasını

yapmış

olmak.

Bankalarda iç kontrol, krediler, muhasebeleştirme
süreçleri, kredi modelleri ve sermaye piyasaları
konularında çalışmaları olmak.

Emet MYO.

Emet MYO.

Gediz MYO.
Kütahya Teknik
Bilimler MYO.
Tavşanlı MYO.

Tavşanlı MYO.

Tavşanlı MYO.

Çocuk Bakımı ve
Gençlik Hizmetleri
Kimya ve Kimyasal
İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi

Tıbbi Hizmetler ve Tıbbi Laboratuvar
Teknikler

Teknikleri

Dr.Öğr.
Üyesi
Dr.Öğr.
Üyesi
Dr.Öğr.
Üyesi
Dr.Öğr.

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Bilgisayar

Bilgisayar

Dr.Öğr.

Teknolojileri

Programcılığı

Üyesi

Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik
Makine ve Metal
Teknolojileri
Motorlu Araçlar ve

Tavşanlı MYO.

Çocuk Gelişimi

Ulaştırma
Teknolojileri

Büro Yönetimi ve
Yönetici
Asistanlığı
Makine

Dr.Öğr.
Üyesi
Dr.Öğr.
Üyesi

Otomotiv

Dr.Öğr.

Teknolojisi

Üyesi

Muhasebe ve
Tavşanlı MYO. Muhasebe ve Vergi

Üyesi

Vergi
Uygulamaları

Dr.Öğr.
Üyesi

Eğitim yönetimi alanında doktora yapmış olmak. İletişim
2

1

koordinasyon ikilemi ve öğretmen koçluk rolleri
konularında çalışmaları olmak.
Analitik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak.

5

1

Koordinasyon polimerlerinin lüminesans temelli tayini
konularında çalışmaları olmak.

1

1

4

1

4

1

Tarla Bitkileri alanında doktorasını yapmış olmak. Tıbbi
ve aromatik bitkiler konularında çalışmaları olmak.
Hidrolik alanında doktorasını yapmış olmak. Barajlar ve
risk analizleri konularında çalışmaları olmak.
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorasını yapmış
olmak. Veri madenciliği alanında, metin analizi
konularında çalışmaları olmak.

1

1

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Çok dilli tarihi sözlüklerle ilgili çalışmalar yapmak.
Makine Mühendisliği alanında doktorasını yapmış
olmak. Katı yanmasının sayısal modellenmesi ve içten
yanmalı motorlu taşıtlar konularında çalışmaları olmak.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktorasını

2

1

yapmış olmak. Metal borür malzemelerin sentezi ve
hava pilleri konularında çalışmaları olmak.
Maliye bilim alanında doktorasını yapmış olmak. Vergi

3

1

planlaması ve vergi teşvikleri konularında çalışmaları
olmak.

9960/1-1

3 Aralık 2020 – Sayı : 31323

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili
maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor
Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/
Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4
takım bilimsel yayın dosyası.
Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını
elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler.
* YÖK' ün 18.09.2020 yazısı uyarınca Akademik Personel ve Akademik Kariyer
İşleri/Öncelikli ve Özellikli Alanlar kapsamında ilan edilmiştir
BİRİMİ

ANABİLİM DALI/
UNVAN AD
PROGRAM

Diş Hekimliği
Fakültesi

Endodonti

Profesör

1

Diş Hekimliği
Fakültesi

Pedodonti

Profesör

2

Eczacılık Fakültesi

Farmasotik
Toksikoloji

Doçent

1

Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

Dr.Öğr.
Üyesi

1

Edebiyat Fakültesi

Toplumsal
Uygulamalar

Profesör

1

Edebiyat Fakültesi

Kıpçak Lehçeleri

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Okul öncesi Eğitimi

Dr.Öğr.
Üyesi

1

Fen Fakültesi

Uygulamalı
Matematik

Profesör

1

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Bilişim Yönetimi

Profesör

1

İlahiyat Fakültesi

Mantık

Profesör

1

İletişim Fakültesi

Reklamcılık ve
Tanıtım

Doçent

1

Mimarlık, Güzel
Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi

Bölge Planlama

Doçent

1

AÇIKLAMA

İlk dönem İslam tarihi üzerine
çalışmaları olmak

İlgili alanda lisans, yüksek lisans
ve doktora yapmış olup, okul
öncesi dönem çocuklar üzerine
çalışmaları olmak
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Mühendislik Fakültesi

Nanoteknoloji
Mühendisliği

Profesör

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

İç Hastalıkları
Hemşireliği

Doçent

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

Sivas Teknik
Bilimler MYO

Organik Tarım

Doçent

1

Teknoloji Fakültesi

Malzeme
Teknolojileri *

Profesör

1

İleri fonksiyonel malzeme ve
enerjik malzeme teknolojileri
konusunda çalışmış olmak

Teknoloji Fakültesi

Yazılım
Mühendisliği *

Dr.Öğr.
Üyesi

1

Kuantum teknolojileri üzerine
çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon
Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Histoloji ve
Embriyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları
(Romatoloji Bilim
Dalı)

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve
Travmatoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Radyasyon
Onkolojisi

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik

Profesör

1

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik
Fizyolojisi

Doçent

1

Yıldızeli MYO

Laboratuvar
Teknolojisi

Profesör

1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3256)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3257)

14

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 3258)

25

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 27/11/2020 Tarihli ve 2020/604
Sayılı Kararı

26

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

31
47

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2020/14, K: 2020/58 Sayılı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/9/2020 Tarihli ve 2016/14475 Başvuru Numaralı
Kararı

48
54

İLÂN BÖLÜMÜ
73
a - Yargı İlânı
73
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
103
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
165
Senetlerinin Günlük Değerleri

