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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS 

VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı dışındaki fakülteler, Rektörlüğe bağlı akademik birimler,
yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans öğretimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı İs-

tanbul Devlet Konservatuvarı dışındaki fakülteler, Rektörlüğe bağlı akademik birimler, yük-
sekokullar ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans öğretim programlarına
öğrenci kabulü, kayıt esasları, ilişik kesme, öğretimle ilgili esaslar, öğrenci yükümlülükleri,
başarının ölçülmesi, sınavlar ve diğer işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilere öğretim ve ders alma işlemleri gibi Üniversite öğ-

retim programlarıyla ilgili sorunlar konusunda yardımcı olmak, akademik gelişimine yönelik
danışmanlık ve yönlendirme yapmak amacıyla görevlendirilmiş öğretim elemanını,

b) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki akademik dönemlerin başlama ve
bitiş tarihleri ile kayıt, sınav tarihleri ve benzeri tarihleri içeren Senato tarafından onaylanan
çizelgeyi,
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c) AKTS kredisi: Yükseköğretim Kurulu Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde
hesaplanan ve yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yü-
künü gösteren krediyi,

ç) Birim: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı akademik birimleri,

d) Bölüm başkanı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı aka-
demik birimlerdeki bölümlerin başkanlarını,

e) ÇAP: Çift ana dal programını,
f) Değişim programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yüksek-

öğretim kurumları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında yapılan değişim prog-
ramlarını,

g) Dekan: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti

ve becerilerin ve bunların ifade edildiği diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip
başarıyla tamamladığı öğreniminin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere
verilen ve herhangi bir değer yargısı, denklik veya tanıma ifadesi taşımayan belgeyi,

h) DNO: Dönem akademik not ortalamasını,
ı) GNO: Genel akademik not ortalamasını,
i) İlgili bölüm kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı bölümlerin ku-

rulunu,
j) İlgili kurul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte

kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksek-
okulu kurulunu,

k) İlgili yönetim kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakültelerde
fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokul-
larında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

l) Müdür: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı yüksekokul veya meslek
yüksekokulu müdürünü,

m) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve
Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin programlarında kayıtlı öğrencilere ilişkin işlemlerin yü-
rütüldüğü idari birimi, 

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 
o) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu, 
p) Üniversite (MSGSÜ): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
s) Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıt Esasları ve İlişik Kesme

Öğrenci kabulü
MADDE 5- (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans düzeyindeki öğretim programla-

rına, programların özelliklerine göre aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamaları halinde öğ-
renci kabul edilir:

a) ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına merkezi giriş sınavları sonucuna göre
yerleştirilmiş olmak.
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b) Senato tarafından belirlenen yükseköğretim kurumlarına merkezi giriş sınavları so-
nucundan en az istenen puanı almış ve ön kayıt yaptırmış olarak yetenek sınavı ile öğrenci
kabul edilen öğretim programlarında Senato tarafından belirlenen koşulları yerine getirerek
açılan sınavlarda başarılı olmak.

c) Kurumlar arası yatay geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine
getirmiş olmak.

ç) Lisans programlarına dikey geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları
yerine getirmiş olmak.

d) Kurum içi programlar arası yatay geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan
koşulları yerine getirmiş olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğreniminin tamamını yurt dışında tamamlayan
öğrencilerin kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

Öğrenci kontenjan ve niteliklerinin belirlenmesi
MADDE 6- (1) Öğrenci alınacak öğretim programlarının kontenjanları; ilgili kurulların

görüşü alınarak, Senatonun kararı ile YÖK tarafından belirlenir.
(2) Yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen öğretim programlarının özelliklerine göre

açılacak yetenek sınavlarının niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının
ilanına ilişkin usul ve esaslar ilgili bölüm kurulunun gerekçeli görüşü, ilgili kurul kararının
önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen kılavuza göre düzenlenir.

Kayıt işlemleri ve kesin kayıt
MADDE 7- (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM ve Senato tarafından belirlenen belgeler

ve esaslara göre yapılır. Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölüm ve programlarda ilgili bi-
rimler, ÖSYM’nin belirlediği belgelere ek olarak yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen belge
ve bilgiler de isteyebilir.

(2) Ön lisans veya lisans programlarına yerleştirilen veya yetenek sınavları sonuçlarına
göre kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen ilgili tarihlerde Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini şahsen
yapar. Adaylar Senatonun belirlediği istisnai durumlarda, belirledikleri vekillerince de kayıt
işlemlerini yaptırabilir.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı ibraz edilerek onaylı sureti kabul edilir. 
(5) Adayların YÖK tarafından belirlenen internet adresinden elektronik olarak kayıt

yaptırmaları halinde kayıt için istenen belgelerin asıllarını, öğretim dönemi başında Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.

(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan ilgili süreler içinde kesin kaydını yap-
tırmayan adaylar, öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal işlem başlatılır. 

Öğrenci kurumsal e-posta adresi
MADDE 8- (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından

bir kurumsal e-posta adresi verilir. Üniversite tarafından yapılan tüm bildirimlerde bu kurumsal
e-posta adresi esas alınır.

(2) Öğrenci, kurumsal e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yüküm-
lüdür. Bu kurumsal e-posta adresine gönderilen tüm bildirimler öğrenciye tebliğ edilmiş sayı-
lır.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin kurum-
sal e-posta adresleri iptal edilir.
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Tebligat ve adres bildirme
MADDE 9- (1) Üniversitenin öğrenciye yapmış olduğu bildirimler;
a) Öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği ikamet adresine yazılı olarak,
b) Üniversite tarafından verilen kurumsal e-posta adresine ileti olarak,
c) Üniversitenin kurumsal ana sayfasında duyuru olarak,
ilan edilebilir. 
(2) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler, bildirime esas alınacak ikamet adresi veya telefon

numarasındaki değişiklikleri yedi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak
bildirmekle yükümlüdür. İletişim bilgileri değiştiği halde bunun usulünce bildirilmemesinden
kaynaklanan sorunlardan öğrenci sorumludur. 

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 10- (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından

Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kar-
tında öğrencinin adı soyadı, öğrenci numarası ve bağlı olduğu program bilgileri yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır. Kimlik kartının zayi edilmesi, fiziki işlevini yitirmesi ya da yenilenmesinin
istenildiği durumlarda, yeni kimlik kartı çıkarma işlemleri ilgili yönergeye göre yürütülür.  

Yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı geçişler
MADDE 11- (1) Üniversitede yürütülen öğretim programlarına kurum içinden, yurt

içindeki veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının
eşdeğer diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin yapacağı yatay geçişler; 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 Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır. 

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversitenin yetenek sınavları ile öğrenci kabul
eden bölümleri haricindeki diğer lisans programlarına dikey geçişleri, Senato kararı ile belir-
lenen kontenjanlar dâhilinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

(3) Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümlere dikey geçiş ile öğrenci alımı dikey
geçiş sınavı kapsamında belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır.

(4) Yatay geçişlere ait kontenjanlar, intibak koşulları ile geçiş usul ve esasları, ilgili bö-
lüm kurullarının yazılı önerilerine dayanılarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından
kararlaştırılır.

(5) Dikey geçişlerde alınacak öğrencilere ilişkin usul ve esaslar, ilgili bölüm kurullarının
yazılı önerilerine dayanılarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından kararlaştırılır. 

(6) Kurum içi programlar arasındaki geçişlere ilişkin hususlar, ilgili bölüm kurullarının
önerilerine dayanılarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından kararlaştırılır. 

Özel öğrenci 
MADDE 12- (1) Özel öğrenci, yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının

ön lisans veya lisans programlarına kayıtlı öğrencisi iken Üniversitenin eşdeğer diploma prog-
ramı düzeyindeki ön lisans veya lisans programlarından derse kayıt olmak isteyen öğrenci ile
Üniversiteye bağlı akademik birimlerin ön lisans veya lisans programlarına kayıtlı olup diğer
bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer diploma programı düzeyindeki ön lisans veya lisans
programlarından derse kayıt olmak isteyen öğrencidir.

(2) Özel öğrenci, Üniversitede bir akademik dönemde en çok iki ders alabilir ve bu
derslerin gereklerini yerine getirir. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez, ancak al-
dıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.
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(3) Üniversiteye bağlı akademik birimlerin ön lisans veya lisans programlarına kayıtlı
öğrenciler, atölye ve proje gibi uygulamalı dersleri ve diploma çalışmasını başka bir üniversi-
tede özel öğrenci statüsünde alamaz.

(4) Özel öğrencilerin başvurma, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri
ile  Üniversite dışından özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerden alınacak ders başına
öğrenim katkı ücretleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve birimlerin önerileri doğrul-
tusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönergeyle  düzenlenir.

Konuk öğrenci
MADDE 13- (1) Konuk öğrenci, ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programları

veya yurt içi ya da yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arası protokoller kapsamında,
yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye belli bir akademik
dönem öğrenim görmek için gelen veya Üniversiteden belli bir dönem öğrenim görmek için
yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencidir.

(2) Değişim programlarındaki anlaşmalar uyarınca yurt dışındaki bir yükseköğretim
kurumundan Üniversiteye belli bir dönem staj görmek için gelen veya Üniversiteden belli bir
dönem staj görmek için yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumuna veya staj ile ilgili
bir kuruma giden öğrenciler de konuk öğrenci statüsünde değerlendirilir.

(3) Konuk öğrenciler ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(4) Konuk öğrencilere diploma veya unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri ve notları

gösteren bir belge verilir. 
Engelli öğrenci
MADDE 14- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan

engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak
engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda,
danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine
ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır.
Yapılan uyarlamalara rağmen öğrencinin dersin gereklerini yerine getirememesi halinde, ilgili
kurul kararı ile o derse eşdeğer bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için 8/3/2022 tarihli ve 31772
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve En-
gelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınarak dersi
veren öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm/program başkanının onayı ile sınav yeri, sü-
resi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgi-
sayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar ilgili mevzuat
hükümleri  çerçevesinde sağlanır.

Akademik danışman
MADDE 15- (1) Üniversite ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, Üni-

versiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığı ta-
rafından, ilgili bölümün/programın kadrolu öğretim elemanları arasından bir akademik danış-
man görevlendirilir. 

(2) Akademik danışmanlar, ilgili akademik döneme ait akademik takvimde belirlenen
tarihlerde, danışmanı oldukları öğrencilerin;

a) Kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda takibiyle ve
öğrenci bilgi sistemi üzerinden izlenmesiyle, 

b) Öğrencinin ilgisine ve uzmanlaşmak istediği alana yakın derslerin belirlenmesiyle,
c) Öğrencinin akademik konularda karşılaştığı sorunların çözümüyle veya ilgili birim-

lere iletilmesiyle, 
ilgili yardımcı olmakla yükümlüdür.
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(3) Akademik danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre
birimin önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan usul ve esaslara göre
düzenlenir.

(4) Akademik danışmanlık görevinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili bölüm/program
başkanları sorumludur.

Kayıt yenileme
MADDE 16- (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler

içinde, ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırır ve kayıt yenileme iş-
lemini yapar. 

(2) Ekonomik nedenlerle ya da öğrenimine devam etmesine engel bir sağlık sorunu
veya başka bir geçerli mazereti olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri ilgili yönetim
kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan ve kayıt
yenileme işlemini tamamlamayan öğrenciler, bu akademik dönemde ders alamaz ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen dönem, öğrenim süresinden sayılır. 

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim
kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen süre-
lerin dışında da ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. 

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden akademik takvimde belir-
tilen süreler içinde yürütülür. 

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde öğrencinin akademik danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine ve ilgili mevzuat hükümlerine

göre belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, akademik dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ile şehit ve
gazi çocukları hariç öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden baş-
lamak üzere; her akademik dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim
süresi iki yıl olan ön lisans programlarında beşinci yarıyıldan, öğrenim süresi dört yıl olan
lisans programlarında dokuzuncu yarıyıldan itibaren katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemeye
başlar. 

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı
ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz veya yeniletemez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırdığı dönemde Üniversite ile ilişiği
kesilenlere, o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak
öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra katkı kredisi desteği alanların katkı payı ve/veya
öğrenim ücretleri iade edilir. 

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ilgili mevzuat ve
anlaşma hükümlerine göre belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek
zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dö-
nemlerde kayıt yaptırmaları halinde öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı
payı ve öğrenim ücretini ödemez.

Kayıt dondurma 
MADDE 18- (1) Kayıt dondurma, öğrencinin geçici bir süre için kayıtlı olduğu program

veya programlara ara vermesidir. Kayıt dondurma başvurusu akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde yapılır. Başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı olması veya kayıt dondurmuş ise kayıt
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dondurma halinin devam ediyor olması zorunludur. Kayıt donduran öğrencilerin tüm hakları
saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin kayıt dondurduğu belirtilir. Haklı ve geçerli
mazeretler ile öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki akademik dönem
olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurma hakkı
tanınabilir. Kayıt donduran öğrenci öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu dönemin-
deki sınavlara giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, salgınlar, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kal-
dırılması gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle akademik dönem içinde de kayıt donduru-
labilir. Dönem içinde bu surette kayıt dondurulması halinde, öğrenci dönem başından itibaren
kayıt dondurmuş sayılır.

(3) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde kayıt dondurduğu dönemden başla-
yarak öğrenciliğe devam eder.

(4) Psikolojik rahatsızlığı nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı
aşan ve rahatsızlığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgelen-
diren öğrenciler, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, tedavi görerek sağlıklı ol-
duklarına dair yeni bir sağlık raporu sunar. Bu rapor, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Özel izin
MADDE 19- (1) Öğrenimleri sırasında belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser,

sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğrenimine katkısı olan  etkin-
liklere çalışması, eseri ve/veya performansı ile aktif olarak katılmak üzere ilgili yönetim kurulu
kararıyla izin verilen ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğrenim
süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir. Bu öğrencilerin sınav, ödev
teslim ve benzeri hakları saklı tutulur. 

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları halde özel izinli olarak
Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen
öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, bu öğrencilerin
dönem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev
teslimi ve benzeri hakları kullanma zamanı ilgili kurullarca belirlenir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme
MADDE 20- (1) Aşağıdaki nedenlerle öğrencinin Üniversite ile ilişiği ilgili yönetim

kurulu kararı ile kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.
b) Azami süreler içinde öğrenimini tamamlayamaması.
c) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.
ç) Üniversiteye kayıt ve kabul koşullarının yerine getirilmediği sonradan anlaşılması

ya da kayıt sırasında sunulan belgelerin veya bilgilerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit
edilmesi.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğren-
cinin o dönem için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim
ücreti, ilgili yönetim kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş öğrenci
katkı payı/öğrenim ücreti varsa iade edilmez. 

(3) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin durumu hakkında ilgili yönetim
kurulu kararı aranmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 21- (1) Akademik birimlerde kayıtlı öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda öngö-

rülen ilke ve esaslara göre ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürler. 
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(2) Öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu Yönetmelik hükümleri çerçe-
vesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav usul ve esasları be-
lirlenebilir.

Ön lisans öğretim düzeyi
MADDE 22- (1) Ön lisans; ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az dört akademik dö-

nemlik diploma programını kapsayan bir yükseköğretim düzeyidir.
(2) Bu öğrenimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.
Lisans öğretim düzeyi
MADDE 23- (1) Lisans; ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az sekiz akademik dö-

nemlik diploma programını kapsayan bir yükseköğretim düzeyidir. 
(2) Bu öğrenimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
Yan dal programı 
MADDE 24- (1) Üniversitede herhangi bir diploma programına kayıtlı bir öğrenci,

kendi lisans programına ek olarak bir yan dal programına devam edebilir. Yan dal programı,
ayrı bir lisans programı değildir ve ilgili kurullar tarafından onaylanan öğretim planı dâhilinde
yürütülür. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.

(2) Yan dal programının açılması ve başvuru koşulları, kontenjanlar, kredi ve başarı ko-
şulları ile ilgili esaslar, ilgili bölümün kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Se-
natonun onayı ile belirlenir.

(3) Yan dal programlarıyla ilgili usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
ilgili kurul tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan bir yönerge kapsamında yürü-
tülür.

Çift ana dal programı 
MADDE 25- (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları ön lisans diploma programları ile diğer

ön lisans diploma programları arasında veya öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans diploma prog-
ramları ile başka diploma lisans programları veya ön lisans programları arasında çift ana dal
programı açılabilir. Öğrenciler kendi diploma programına ek olarak çift ana dal diploma prog-
ramına kayıt olur ve başarılı olmaları halinde bu programın da diplomasını alır.

(2) Çift ana dal programının açılması, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili
kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Senato tarafından onaylanan öğretim planı
dâhilinde yürütülür.

(3) Çift ana dal programı ile ilgili usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
ilgili kurul tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan bir yönerge kapsamında yürü-
tülür.

Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 26- (1) 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Prog-
ramlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında, ilgili bölüm kuru-
lunun gerekçeli önerisi, ilgili kurul kararı ve Senatonun teklifi ve YÖK’ün onayı ile yurt dışın-
daki yükseköğretim kurumları ile ortak lisans programları açılabilir.

(2) Uluslararası ortak lisans programlarının açılması, yürütülmesi ve geliştirilmesinde
uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Öğrenci değişim programları
MADDE 27- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir veya daha çok  yüksek-

öğretim kurumu arasında yapılan anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, öğrenci de-
ğişim programları çerçevesinde, iki dönemi aşmamak kaydıyla, yurt içi veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı de-
vam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.
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(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim
kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, ilgili bölümün/programın önerisi ve
ilgili yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine sayıla-
bilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak başarılı olduğu transfer edilecek derslerin
kredi toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının
Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili usul ve esaslar, ilgili kurul tarafın-
dan önerilir ve Senato tarafından onaylanır.

Öğretim dili
MADDE 28- (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. 
(2) İlgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili kurul kararı ve Senato onayıyla ortak zorunlu

yabancı dil dersi dışındaki İngilizce seçmeli ve serbest seçmeli dersler açılabilir.
(3) İngilizce bölüm/program açma ve bunlarda İngilizce zorunlu, seçmeli ve serbest

seçmeli dersler açma süreçleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve Senato ta-
rafından yürürlüğe konur. 

Öğretim dönemleri
MADDE 29- (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki akademik dönemden

oluşur. Dersler dönemlik düzenlenir. 
(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hallerde bu

süre Senato tarafından ve/veya Yükseköğretim Kurulunca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer
dönem içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları bu süreler içindedir, dönem sonu ve bütünleme
sınavları ise bu sürenin dışında tutulur.

Yaz öğretimi
MADDE 30- (1) Güz ve bahar dönemleri dışında, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli

önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. 
(2) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaz öğretimi uygulaması, 2/6/2005 tarihli

ve 25833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve yedi  haftadan az olamaz. 

Akademik takvim 
MADDE 31- (1) Akademik takvim, bir eğitim öğretim yılındaki akademik dönemlerin

başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt, kayıt yenileme, katkı payı ödeme, sınav tarihleri ve benzeri
tarihleri içerir.

(2) Akademik takvim, akademik birimlerin yazılı önerisi doğrultusunda Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığınca hazırlanır, bir önceki öğretim yılı sona ermeden Senatonun kararı ile ke-
sinleşir ve ilan edilir.

(3) Yeni eğitim-öğretim yılının akademik takvimini hazırlama ve onay tarihi, bir önceki
akademik takvimde belirtilir.

Azami öğrenim süresi
MADDE 32- (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere

bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler, ilgili mevzuat hükümleri doğrul-
tusunda ön lisans programları için dört akademik yıl, lisans programları için yedi  akademik
yıldır.

Sınıf
MADDE 33- (1) Öğretim planlarında sırasıyla 60 AKTS kredisi, 120 AKTS kredisi ve

180 AKTS kredisi değerinde dersleri tamamlayan öğrenciler sırasıyla ikinci, üçüncü ve dör-
düncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.
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Öğrenci disiplin işleri
MADDE 34- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci iş ve işlemleri
MADDE 35- (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, kayıt dondurma, ilişik kes-

me, nakil yolu ile kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve ku-
rum içi geçişler, sınav, not ve benzeri iş ve işlemleri bölüm/program başkanlıklarının görüşü
alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Karar, Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığınca uygulanır. 

Öğretim planları 
MADDE 36- (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri,

ilgili mevzuat ile bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senato tarafından
onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli
önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders konabilir veya
mevcut ders kaldırılabilir. Öğretim planlarındaki dersler ilgili kurul kararı ile açık veya kapalı
tutulabilir. Mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türlerindeki (zorunlu,
ortak zorunlu, seçmeli veya serbest seçmeli) değişiklikler ilgili bölüm kurulunun gerekçeli öne-
risi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile gerçekleştirilir. Bu değişiklikler için intibak
tablosu oluşturulur. 

(3) Ortak zorunlu dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin varsa ön
koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında, mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin en az %25’i
seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşur. 

(5) Lisans programları için en az iki serbest seçmeli ders, ön lisans programları için en
az bir serbest seçmeli ders öğretim planlarında yer alır. 

(6) Senato tarafından onaylanan öğretim planları, izleyen eğitim-öğretim döneminin
başından itibaren uygulamaya konur.

Dersler
MADDE 37- (1) Dersler dönemlik düzenlenir. Bir ders teori, atölye, proje, tasarım, uy-

gulama, planlama, laboratuvar, seminer ve benzeri bileşenlerin birinden veya daha fazlasından
oluşabilir. Ders başarı notu, her bir ders için harf notu ile belirtilir.

(2) Özelliklerine göre dersler aşağıdaki şekilde gruplandırılır:
a) Ortak zorunlu dersler.
b) Zorunlu dersler.
c) Seçmeli dersler.
ç) Serbest seçmeli dersler.
(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü

gösteren AKTS kredileri, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Se-
natonun onayı ile kesinleşir. AKTS kredisi, ilgili dersin haftalık ders programındaki ders saati
toplamından az olamaz. 

(4) Bölümler, Üniversitenin diğer bölümlerinin yürüttüğü programlar için bölümler
arası iş birliği çerçevesinde zorunlu ya da seçmeli ders açabilir, kendi programları için açtıkları
derslere bölüm dışı kontenjan belirleyebilir. Bölüm öğrencileri için seçmeli veya zorunlu olan
bir ders, bölüm dışı için serbest seçmeli ders olarak belirlenebilir.

(5) Dersler, diğer derslerden birinin ya da birden fazlasının başarılmış veya belirli bir
kredinin tamamlanmış olması gibi ön koşullara bağlanabilir. Seçmeli veya serbest seçmeli bir
ders, zorunlu bir dersin ön koşulu olamaz. 
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(6) Haftalık ders programları ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili kurulun onayıyla
yürürlüğe girer.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 38- (1) Ortak zorunlu dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili I, Türk Dili II ile Yabancı Dil dersleridir.
(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili I

ile Türk Dili II derslerinin her biri 2 AKTS kredisi olmak üzere iki akademik dönem olarak
programlanır ve uygulanır.

(3) Lisans programları için yabancı dil derslerinin her biri 2 AKTS kredisi olmak üzere
dört akademik dönem olarak programlanıp uygulanabileceği gibi, ilgili bölüm kurulunun ge-
rekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile her biri 4 AKTS kredisi olmak üzere
iki akademik dönem olarak da programlanıp uygulanabilir.

(4) Ön lisans programları için yabancı dil dersleri her biri 2 AKTS kredisi olmak üzere
iki akademik dönem olarak programlanır ve uygulanır.

Zorunlu dersler ve diploma çalışması
MADDE 39- (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olduğu derslerdir.
(2) Öğretim planlarında, ortak zorunlu dersler hariç, ön lisans programları için en çok

78 AKTS kredisi, lisans programlarında en çok 164 AKTS kredisi değerinde zorunlu ders yer
alır.  

(3) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemlerde açılır. Ancak başka
derslerin ön koşulu olan ve başarısız olunması durumunda öğrencinin öğrenim süresinin uza-
masına neden olabilecek dersler güz, bahar ve/veya yaz dönemlerinde açılabilir.

(4) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması getirilemez. Ancak sınıf, atölye veya proje
atölyesi mevcudunun mekân imkânlarını aştığı durumlarda, aynı kodlu ders birden fazla şube
olarak açılabilir. Bu durumda, dersi alması zorunlu olan öğrenci sayısı göz önünde tutularak
her bir şube için kontenjan belirlenebilir.

(5) Birden fazla şube olarak açılan zorunlu derslerin her bir şubesi, farklı bir öğretim
elemanının sorumluluğunda yürütülebilir. Farklı şubelerdeki sınav, ödev ve benzeri değerlen-
dirmeler, ilgili bölüm kurulu kararınca ortak veya ayrı yapılabilir.

(6) Lisans programlarında diploma çalışması adında zorunlu bir ders açılır. Diploma
çalışması zorunlu ders statüsünde olup öğretim planlarındaki zorunlu ders kredi toplamına ve
mezuniyet için gerekli toplam krediye dâhildir.

(7) Diploma çalışması, lisans programının özelliğine bağlı olarak bitirme ödevi, bitirme
projesi, diploma projesi veya diploma sergisi gibi çalışmalardan oluşabilir.

(8) Diploma çalışması, bir akademik dönemlik olup güz ve/veya bahar döneminde açı-
lır.

(9) Diploma çalışmasının şekline ve 9 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla kredi-
sine, alınabilme şartlarına, teslimine, sınavına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslara ilgili bö-
lüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir. 

(10) Öğrencinin diploma çalışması dersini alabilmesi için bölümlerce/programlarca bu-
nun için öngörülen ön koşulları sağlamış olması gerekir. 

(11) Öğrencinin, diploma çalışmasını, mezun olacağı programda yapması zorunludur.
Diploma çalışması, Üniversiteye bağlı diğer programlarda veya değişim programları ile gidilen
yükseköğretim kurumlarında yapılamaz. 

Seçmeli dersler
MADDE 40- (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı öğrencilerin zorunlu olarak

almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonu elde edebilmeleri için uzmanlaşmak iste-
dikleri alana yönelik gerekli olan seçimlik derslerdir. 

16 Ekim 2022 – Sayı : 31985                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(2) Programa kayıtlı öğrenci sayıları ve öğrencilerin uzmanlaşma alanları göz önünde
bulundurularak ilgili bölümlerce yeteri sayıda seçmeli ders açılır. 

(3) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili bölüm kurulunun ge-
rekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde
belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(4) Seçmeli dersin özelliğine göre bölüm içi veya bölüm dışı kontenjan belirlenebilir.
(5) Öğretim planlarının bütünlüğü açısından, oluşturulacak seçmeli ders kümeleri için-

den öğrencilerin belirli sayıda veya kredi toplamında dersi seçmeleri istenebilir.
(6) Birbirinin devamı olan seçmeli derslere ön koşul konulabilir.
(7) Mezuniyeti için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği halde mezuniyet için

gerekli toplam 240 AKTS kredisinden fazla krediye sahip olan bir öğrenci, fazla alıp da başa-
rısız olduğu seçmeli dersleri, talebi halinde not dökümü (transkript) listesinden sildirebilir. Sil-
dirilen bu derslerle ilgili yükümlülük ortadan kalkar. Öğrencinin toplam kredisinin 240 AKTS
kredisinin altına düşmesi halinde bu işlem yapılmaz. 

Serbest seçmeli dersler 
MADDE 41- (1) Serbest seçmeli dersler, öğrencilerin kendi genel akademik gelişim-

lerine katkıda bulunacağı derslerdir. 
(2) Ön lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, en az bir en çok iki  adet olmak üzere,

lisans programlarına kayıtlı her öğrenci en az iki  en çok dört adet olmak üzere serbest seçmeli
ders almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli ders kredisi kapsamında değerlendirilir ve öğrenci
bilgi sisteminde ayrı olarak gösterilir. 

(3) Serbest seçmeli dersler, bir programın öğretim planında yer alan ve program dışı
kontenjan tanımlanmış zorunlu veya seçmeli dersler olabileceği gibi, sadece ders kodunun so-
nuna küçük (s) harfi eklenerek serbest seçmeli ders olarak tasarlanmış dersler de olabilir. Ancak
Üniversite ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrenciler, kendi bölümünün/programının
açtığı bir serbest seçmeli dersi seçemez. 

(4) Serbest seçmeli dersler, Rektörlüğe bağlı akademik birimler tarafından da açılabi-
lir.

Ders alma koşulu ve sınırı
MADDE 42- (1) Öğrenciler dersleri, ders saatlerinin istisnasız hiçbir şekilde çakışma-

ması koşulu ile alır.
(2) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenci, bir ön lisans programından ders alamaz.
(3) Öğrenci bir akademik dönemde en çok 40 AKTS kredisi değerinde ders alabilir.

Ancak;
a) Genel not ortalaması 4’lük sisteme göre 2,50’nin altında olan öğrenci, ortalamasını

düzeltene kadar bir dönemde en çok 30 AKTS kredisi değerinde ders alabilir.  
b) Genel not ortalaması 4’lük sisteme göre 3,50’nin üzerinde olan öğrenci, akademik

danışmanının ve bölüm/program başkanının onayı ile bir dönemde 45 AKTS kredisi değerinde
ders alabilir.

c) Mezuniyetine 45 AKTS kredisi kalan öğrenci, akademik danışmanının onayı ile bir
akademik dönemde bir defaya mahsus olmak üzere genel not ortalamasına bakılmaksızın  45
AKTS kredisi değerinde ders alabilir. 

Ders alma ve  ders bırakma 
MADDE 43- (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve akademik

danışmanı rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar. 
(2) Diploma programına birinci akademik dönemde kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim

programlarında belirlenmiş derslere doğrudan kayıt edilir.
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(3) Birinci dönem derslerinin bir bölümünden veya tümünden muaf olan öğrenciler,
başvurmaları halinde, birinci dönem ders kayıt veya ders ekle-bırak haftası içinde akademik
danışmanının onayı ve ilgili bölüm kurulu kararı ile bir üst dönem veya sınıftan ders alabilir. 

(4) Öğrenimlerine ikinci akademik dönemde başlayan öğrenciler, açılan birinci dönem
derslerine ek olarak, ön koşulu olmayan ikinci dönem derslerini de alabilir.

(5) Öğrenciler, öğrenim gördüğü sınıf ve dönemde, öğretim planlarında belirtilen ve
normal döneminde açılan zorunlu dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. 

(6) Diploma çalışması ile birlikte ders seçebilme koşulları, ilgili kurullarca önerilen ve
Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre uygulanır. 

(7) Öğrenciler yurt içindeki veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan,
ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile ders veya dersler
alabilir. Bu ders veya dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile öğretim planında yer alan, diploma
çalışması hariç, ilgili başka bir ders yerine sayılabilir. Ancak Üniversite dışından alınan ders-
lerin kredisinin toplamı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın mezuniyet koşulu olan AKTS
kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

Ders tekrarı
MADDE 44- (1) Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu zorunlu dersi, öğretim

planlarında belirtilen ve normal döneminde öncelikle en küçük sınıfın derslerinden başlayarak
tekrar almak zorundadır.

(2) Bulunduğu döneme kadarki genel not ortalaması 4’lük sisteme göre 2,50’nin altında
olan öğrenci, almış olduğu EE notunu yükseltmek için, EE notu aldığı dersi yeniden alabilir. 

(3) Tekrar alınan tüm derslerde, en son alınan dönem sonu başarı notu geçerlidir.
Ders yükümlülüğü
MADDE 45- (1) Yerine başka bir ders konulmadan öğretim planından kaldırılan zo-

runlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve bu durumdaki
öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar, serbest seçmeli
ders alarak tamamlamaz.

(2) Bir dersten EE veya FF notu alan ve bu dersi tekrar eden öğrenci Teori (T) katego-
risindeki derslerde devam zorunluluğu hariç dersin tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve
benzeri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.Teori+Uygulama (T+U) ve/veya Uygu-
lama (U) kategorisindeki derslerde ise dersin devamı da dâhil olmak üzere tüm diğer ara sınav,
ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 

Ders muafiyeti
MADDE 46- (1) Öğrenciler;
a) Yatay ve dikey geçişlerde, intibak ettirildikleri dönemden önceki dönemlerdeki inti-

bak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumunda başarılı oldukları derslerden, 

b) Kurum içi geçişte, daha önce öğrenim gördüğü programda başarılı oldukları ders-
lerden,

c) Üniversiteye ÖSYM ile merkezi yerleştirme, yurt dışından geçiş veya yetenek sınavı
ile olan kayıtlarda, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları
derslere eş ya da benzer içerikli derslerden, 

muaf sayılmak üzere başvurarak, ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra ilgili
bölüm kurulunun teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu derslerden muaf sayılabilir-
ler.

(2) Tüm ders muafiyet ve intibak işlemleri ilgili yönerge kapsamında yürütülür.
(3) Muafiyet başvurusu, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak haftasının ilk gününün

bir iş günü öncesine kadar yapılması gerekir. Bir kez muafiyet tanınan dersler yeniden alına-
maz.
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(4) Üniversite diploma programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, talep etmeleri
halinde, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, Üniversitece düzenlenen yabancı dil seviye
tespit ve muafiyet sınavında DD veya daha üstü bir başarı notu alınarak başarılı olmak koşu-
luyla zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır. 

(5) Üniversitece düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve muafiyet sınavından alınan
harf notu, ilgili yabancı dil derslerinin başarı notu olarak geçer.

(6) Yabancı dil seviye tespit ve muafiyet sınavından başarılı olan öğrenci, muafiyet baş-
vurusunu, sonuçların ilanından en geç bir hafta içinde yazılı olarak başvurması halinde geri
çekebilir ve ilgili derslere kayıt olabilir.

(7) Yabancı dil muafiyeti ile ilgili son başvuru tarihinden sonra kayıt yaptıran öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen bir sonraki dönemin ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü
öncesine kadar muafiyet başvurusu yapabilirler.

Döneme geçişte kredi sınırı
MADDE 47- (1) Lisans diploma programlarında, öğrencinin herhangi bir döneme baş-

layabilmesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar, ilgili bölüm kurulunun
gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Staj çalışması
MADDE 48- (1) Öğrencilerin öğretim programına, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli

önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile zorunlu pratik çalışma veya zorunlu staj
yükümlülüğü konabilir. 

(2) Zorunlu pratik çalışmaların ve stajların programlanması ve yürütülmesi ile ilgili
usul ve esaslar, ilgili kurullarca hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(3) Zorunlu veya isteğe bağlı staj işlemleri, ilgili bölüm başkanlığı tarafından kurulan
komisyonlarca, sigorta işlemleri ise ilgili daire başkanlığınca takip edilir. 

İnceleme ve araştırma gezisi
MADDE 49- (1) Öğrenciler için, öğretim programlarının gereği olarak, ilgili bölüm

başkanlığının önerisi ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile görevlendirilecek bir öğretim elemanı
başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.

(2) İnceleme ve araştırma gezilerinin programlanması ve yürütülmesi ile ilgili usul ve
esaslar, ilgili kurullarca hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri, Sınavlar ve Başarının Ölçülmesi 

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü
MADDE 50- (1) Öğrenci izlediği öğretim programında yer alan teorik ders, atölye,

proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için ilgili bölüm ku-
rulu kararı doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve akademik dönem ba-
şında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdür. 

(2) Öğrenci atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uy-
gulamalı derslerin %80’ine, teorik derslerin ve teori ve uygulamadan oluşan derslerin %70’ine
devam etmek zorundadır. 

(3) Devam koşulunu ve ilgili bölüm kurulu kararı doğrultusunda öğretim elemanının
ders için belirlediği ve akademik dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri
diğer koşulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez.

(4) Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve
öğrenci bilgi sistemine yüklenerek öğrencilere duyurulur. 

Sınavlar 
MADDE 51- (1) Akademik birimlerde uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav.
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b) Dönem sonu sınavı. 
c) Bütünleme sınavı.
ç) Staj sınavı/değerlendirmesi.
d) Tek ders sınavı.
Ara sınav
MADDE 52- (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için akademik dönem içinde ya-

pılan sınav veya sınavlardır. 
(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile

verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile
diğer akademik dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı, ilgili bölüm kurulu kararı
doğrultusunda ilgili öğretim elemanınca belirlenir ve ekle-bırak haftasının sonuna kadar ilgili
bölüm başkanlıklarınca ve dersi veren öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Proje, tasa-
rım, atölye gibi uygulamalı dersler için bu belirleme, ilgili bölüm kurul kararı çerçevesinde
yapılır.

(3) Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katıla-
mayan öğrenciye, mazeretlerini belgelemek koşuluyla uygulanacak işlemler, ilgili bölüm kurulu
kararı doğrultusunda yürütülür. 

Dönem sonu sınavı
MADDE 53- (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem sonunda yapılan sı-

navdır.
(2) Öğrencinin kayıt olduğu bir ders için dönem sonu sınavının yazılı olarak yapılıp

yapılmayacağı, yazılı olarak yapılmayacaksa değerlendirmenin şekli ve usulü, dönem başında
ilgili bölüm kurulunda karara bağlanır ve bölüm başkanlıklarınca duyurulur. 

(3) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi ve/veya dönem sonunda değerlendi-
rilecek çalışmalarını teslim edebilmesi için, 50 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmesi gerekir.

(4) Dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi,
öğrenci bilgi sisteminden temin edilerek, dönemin son haftası içerisinde ilgili bölüm başkan-
lığınca ilan edilir. 

(5) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin
dönem sonu sınavları hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz. Dönem sonu sınavına girebilme
koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, dönemin son haftası içerisinde ilgili
bölüm/program başkanlığınca ilan edilir.

(6) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı, bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı
yapılmaz. Bütünlemesi olmayan atölye, proje uygulama ve benzeri derslerin mazeret sınavı,
ilgili kurulun kararıyla yapılabilir. 

Bütünleme sınavı
MADDE 54- (1) Derse devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve dönem sonu sınavına

girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girmemiş veya dönem sonu sınavında başarısız
olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. 

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama, planlama ve sergi gibi uygulaması olan dersler
için bütünleme sınavı olmaz. Bütünlemesi olmayan dersler, her öğretim yılının başında bölüm
kurulunun önerisi ve ilgili kurulların onayı ile tespit edilir. 

(3) Bütünleme sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. 
(4) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
Staj sınavı/değerlendirmesi
MADDE 55- (1) Staj ve pratik çalışmalar ile ilgili sınav veya sınav yerine geçen de-

ğerlendirme usul ve esasları, ilgili bölüm kurulu önerisi, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı
ile yürürlüğe girer.
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Sınavların uygulanması
MADDE 56- (1) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje değer-

lendirmesi, jüri, çalıştay, ödev teslimi ve benzerlerinin bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje,
tasarım ve benzeri derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esas, usul ve ilkeler ilgili bölüm
kurullarınca belirlenir. 

(2) Sınavlar mutlak veya bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilebilir. Sınav-
ların değerlendirilmesinde hangi yöntemin kullanılacağı, dersin açıldığı dönemin başında ilgili
öğretim elemanı/elemanları tarafından duyurulur. 

(3) Sınavlar bir gün içinde yapılabileceği gibi sınavın özelliğine göre birden fazla günde
de yapılabilir.

(4) Sınavlar mesai saati dışında ve/veya hafta sonları da yapılabilir.
Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının gün ve yerinin ilanı
MADDE 57- (1) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının gün ve saatleri ile yerleri, aka-

demik takvim esas alınarak ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir, dekanlıklarca/müdürlüklerce
onaylanır ve ilgili sınavların başlama tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. 

Sınav evrakının ve öğrenci çalışmalarının saklanması 
MADDE 58- (1) Sınav evrakı ve/veya sınav yerine değerlendirmeye alınan çalışmalar

veya onların fiziksel veya dijital suretleri ilgili akademik birimler tarafından en az iki yıl süreyle
saklanır.

(2) Öğrenci çalışmaları; sergileme, tanıtım veya eğitim-öğretim amacıyla kullanılmak
üzere ilgili bölümlerce daha uzun süre saklanabilir. Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hak-
ları, ilgili bölüm kurulu önerisi ve ilgili kurul kararı üzerine Senato tarafından düzenlenir.

Ders başarı harf notu
MADDE 59- (1) Ders başarı notu ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulama-

lardan alınacak puanların ve dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavı puanlarının hesaplan-
masıyla tek bir harf notu olarak verilir. Harf notlarının çeşit ve sıralaması üçüncü fıkradaki
tabloda gösterilmiştir. 

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem
sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak ders başarı notunun hesaplanacağı der-
sin öğretim elemanı/elemanları tarafından akademik dönem başında öğrencilere duyurulur.

(3) Ders başarı harf notu skalası ve bunların 4’lük ve 100’lük sistemde karşılıkları şöy-
ledir:

Ders Başarı Harf Notu 4’lük Sistem 100’lük Sistem 
AA 4,00 90-100
BA 3,75 85-89
BB 3,50 80-84
CB 3,25 75-79
CC 3,00 70-74
DC 2,75 65-69
DD 2,50 60-64
EE 2,00 50-59
FF 0 0-49
FD 0
G Geçti 
K Kaldı 

(4) Öğrencinin yükümlü olduğu bir dersten başarılı sayılabilmesi için dönem başarı
notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD veya EE notlarından birini alması gerekir.
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(5) Yükümlü olduğu dersten başarısız olan bir öğrenciye ders başarı notu olarak; dersin
başarı koşullarını yerine getirmediğinde FF notu, devam koşulunu yerine getirmediğinde FD
notu verilir. 

(6) Sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen derslerde başarılı olan öğren-
cilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (Kaldı) notu verilir.

Ders başarı notlarının ilanı
MADDE 60- (1) Ders başarı notları, dönem sonu sınavlarını veya bütünleme sınavlarını

izleyen en geç beşinci günde ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir. 
(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama, planlama, çalıştay, sergi ve benzeri uygulamalı

derslerde ve bütünlemesi olmayan derslerde başarı notları, bütünleme sınavlarının sonunu takip
eden en geç beşinci günde ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir.

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hatanın dersin öğretim elemanı tarafından resen
tespit edilmesi halinde bir sonraki dönemin açılışına kadar yazılı olarak maddi hata gerekçesi
ile ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili yönetim kurulu kararı ile
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzeltilir.

Ders başarı notuna itiraz
MADDE 61- (1) Öğrenci, ders başarı notu girişlerinin son gününü izleyen yedi gün

içinde, ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurarak yalnızca maddi hata yönünden sınav
evrakının incelenmesini isteyebilir. İnceleme sonucu, ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim
elemanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur. 

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren ilgili yönetim kurulu kararı, öğrenci bilgi  siste-
minde gerekli not düzeltmesinin yapılması için akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin,
dönem kapatma tarihinden önce Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Akademik tak-
vimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi
MADDE 62- (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir. 
(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Ağırlıklı not ortalaması (K1xB1+K2xB2+K3xB3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne

göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kre-
disini, B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki karşılığını gösterir.

b) DNO, öğrencinin ilgili akademik dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. 
c) GNO, öğrencinin ilgili akademik dönem ile daha önce aldığı derslerin ağırlıklı not

ortalamasıdır.
ç) DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan

dönem sonu başarı notlarının tümü, serbest seçmeli derslerden ise sadece EE ve üzeri dönem
sonu başarı notları hesaba katılır.

(3) Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu), mezun olan öğrencinin toplam ağırlıklı
not ortalamasıdır.

Not dökümü (transkript)
MADDE 63- (1) Not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm dönem sonu

başarı notları, derslerin alındığı akademik yıl ve dönem bazında gösterilir.
(2) Not dökümünde DNO, GNO ve harf notları ile ilgili açıklamalara yer verilir.
Mezuniyet
MADDE 64- (1) Bir lisans diploma programından mezun olabilmek için;
a) Öğretim planında yer alan ortak zorunlu dersler dâhil tüm zorunlu derslerden başarılı

olunması,
b) Öğretim planında yer alan seçmeli dersler ile zorunlu sayıdaki serbest seçmeli  ders-

lerden toplam en az 60 AKTS kredisi alınarak başarılı olunması,
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c) Toplamda en az 240 AKTS kredisi mezuniyet kredisinin başarıyla tamamlanması,
ç) Mezuniyet başarı notunun 4’lük sistemde en az 2,50 olması,
gerekir. 
(2) Bir ön lisans diploma programından mezun olabilmek için;
a) Öğretim planında yer alan ortak zorunlu dersler dâhil tüm zorunlu derslerden başarılı

olunması,
b) Öğretim planında yer alan seçmeli dersler ile zorunlu sayıdaki serbest seçmeli ders-

lerden toplam en az 30 AKTS kredisi alarak başarılı olunması,
c) Toplamda en az 120 AKTS kredisi mezuniyet kredisinin başarıyla tamamlanması,
ç) Mezuniyet başarı notunun 4’lük sistemde en az 2,50 olması,
gerekir. 
(3) Lisans programları için dört serbest seçmeli dersten fazla, ön lisans programları için

iki  serbest seçmeli dersten fazla ders, kredi ve ortalama hesabına dâhil edilmez. 
Normal öğrenim süresinden önce mezuniyet
MADDE 65- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlardaki mezuniyet yükümlülük-

lerini, normal öğrenim süresinden önce tamamlamaları halinde, normal öğrenim süresinden
önce mezun olabilir.

Tek ders sınavı 
MADDE 66- (1) Kayıt olduğu programdan mezun olmak için tek bir teorik ders hariç

sorumlu olduğu diğer tüm derslerden başarılı olan öğrenciye, başarısız olduğu bu tek teorik
ders için bütünleme sınavlarının bitiş tarihinin sonrasında akademik takvimde belirlenen tarihte
tek ders sınavı yapılır. 

(2) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci bu derse normal kayıt yaptırarak, devam
zorunluluğu hariç dersin ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri tüm diğer yükümlülüklerini
yerine getirerek alabilir.

(3) Daha önce alınmamış bir ders veya FD notu ile devamsızlıktan kalınan bir ders için
tek ders sınavına girilemez.

(4) Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler ve diploma çalışması için tek ders sı-
navı yapılmaz.

Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencileri
MADDE 67- (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin durumu, 2547

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı

kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemeye
devam ederler, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar, ancak sınav
hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(3) Sınav hakkı kullanma durumunda olan bir öğrenci bu hakkını, diğer öğrencilerle
birlikte ilgili dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıl-
dığı sınav dönemlerinde kullanır. 

(4) Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen
bir öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan bir öğrenci, uygulaması
olan derslerde, dersin ilk açıldığı dönemden başlayarak uygulamalara devam etmek ve bu Yö-
netmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Mezuniyet diploması
MADDE 68- (1) Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları

program veya programların düzeyine göre mezuniyet diploması verilir. 
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(2) Diplomalarda, Üniversitenin ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ile kayıtlı
olunan programın adı belirtilir. Diplomalar ilgili dekan/müdür ile Rektör tarafından imzalanarak
onaylanır. 

(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan öğrencilere, ön lisans düzeyinde belge verilmesi
ya da bu öğrencilerin meslek yüksekokuluna intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine
göre yapılır. 

(4) Lisans öğrenimine devam ederken kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dör-
düncü dönem sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan tüm dersleri ve ilgili öğretim pla-
nında olmasa dahi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II,
Türk Dili I ve Türk Dili II ve en az 4 AKTS kredisi değerinde zorunlu Yabancı Dil derslerini
başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü dönem sonu itibarıyla toplamda 120  AKTS kredisini
tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması 4’lük sisteme göre en az 2,50 olan lisans öğren-
cilerine, başvurmaları halinde ön lisans belgesi verilir. 

(5) Değişim programlarından kaynaklanan ödenmemiş öğrenci katkı payı ve/veya öğ-
renim ücreti ödenmeden diploma verilmez.

(6) Diploması düzenlenen öğrenciye, talebi halinde diploma eki verilir. Diploma ekinin
şekli, içeriği ve kapsamı ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. 

(7) Mezuniyet diploması ve diploma eki bir kez verilir ve tekrar düzenlenmez. Mezu-
niyet diploması üzerindeki kişisel bilgiler ile akademik birim ve onay bilgileri, diplomanın dü-
zenlendiği tarihte geçerli olan bilgileri kapsar ve daha sonrasında değiştirilemez. 

(8) Diplomanın yırtılması, kullanılamayacak kadar tahribat görmesi veya kaybolmuş
olması hâllerinde, mezun olan kişi Rektörlüğe dilekçeyle müracaat eder ve adı geçene bir dup-
likata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır. duplikata
üzerindeki imza ve onay bölümlerine asıl diplomadaki gibi imza sahiplerinin unvanı, adı, soyadı
ve görevi yazılır, ancak imzalar atılmaz. Duplikatanın ön yüzünün sağ ve sol üst köşelerine
kırmızı renkle ve büyük harflerle duplikata ibaresi yazılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, dup-
likatayı hazırladıktan sonra, arka yüzüne Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası, Üniversite mührü
ve ön yüzüne soğuk damgası basıldıktan sonra diğer imza için birime gönderir. Görev başında
bulunan birim yöneticisi, duplikatanın arka yüzü sol alt köşesinde unvanı, adı, soyadı ve görevi
belirtilen alanı imzalar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir. Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı mührü, Daire Başkanı imzası ve görev başındaki birim yöneticisi imzası tamamlanan
duplikata Rektörün imzasına sunulur. Görev başındaki Rektör unvanı, adı, soyadı ve görevi
belirtilen alan imzasını duplikatanın arka yüzü sağ alt köşesine atar. İmzaları tamamlanan dup-
likatanın ön yüzü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin soğuk damgası ile
mühürlenir. 

Başarı sıralaması, onur belgesi ve ödüllendirme
MADDE 69- (1) Program, bölüm, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve Üniver-

site düzeylerinde başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere bir belge verilir ve bu sırala-
malar belirlenirken normal öğrenim süreleri dikkate alınır. Sıralamalarda eşitlik olması duru-
munda, öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayan öğrenciler sıralamada üst sırada yer alır.
Öğrenci affı veya geçiş gibi uygulamalarla kayıt olanlar sıralamaya alınmaz. 

(2) Mezuniyet başarı notu 4’lük sisteme göre 3,75 ve daha yukarı olan öğrencilere onur
belgesi verilir. 

(3) Öğrencilerin ödüllendirilmesine yönelik sıralamalara ilişkin esaslar Senato tarafın-
dan belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 70- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hüküm-

leri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır. 
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 71- (1) 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Ağırlıklı not ortalaması, DNO ve GNO hesaplamaları
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/8/2017 tarihinden önce Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin

ağırlıklı not ortalamaları hesaplamalarında aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Ders başarı notu A olan derslerinin notu AA, B olan derslerinin notu BB, C olan ders-

lerinin notu CC, D olan ders notu DD olarak değiştirilir. 
b) Ders başarı notu F olan dersler not dökümlerinde gösterilmez ve bu dersler ortala-

maya katılmaz.
(2) 1/8/2017 tarihinden önce Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, 62 nci maddede yer

alan DNO ve GNO hesabı için, 1/8/2017 tarihinden önce alınan ve başarılı olunan derslerin
alındığı dönemde yürürlükte olan yönetmeliğe göre belirlenmiş MSGSÜ kredileri, sonrasında
alınan derslerin AKTS kredileri hesaba katılır.

Seçmeli, serbest seçmeli ders, ders alma sınırı ve diploma çalışması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye ka-

yıt olan öğrencilerin, 1/8/2017 tarihine kadar aldığı ve başarılı olduğu seçmeli derslerden bu
Yönetmelik hükümleri uyarınca hangilerinin seçmeli, hangilerinin serbest seçmeli ders olarak
sayılacağı bölümün gerekçeli önerisi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir. 

(2) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin
mezuniyeti için bu Yönetmelikte yer alan serbest seçmeli ders alma şartı, ilgili bölüm kurulunun
gerekçeli önerisi ve ilgili kurulun kararı ile uygulanmayabilir. Bu durumdaki öğrenciler serbest
seçmeli ders kredilerini seçmeli dersler ile tamamlayabilirler.

(3) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt olan öğrenciler için
42 nci maddede yer alan ders alma sınırları, ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi ve ilgili
kurulun kararı ile uygulanmayabilir.

(4) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt olan ve diploma ça-
lışması yapmak zorunda olmayan öğrenciler ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili ku-
rulun kararı ve Senatonun onayı ile diploma çalışmasından muaf tutulabilir.

Mezuniyet kredileri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 1/8/2017 tarihinden önce Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin

64 üncü maddede düzenlenen toplam mezuniyet kredileri hesaplanırken 1/8/2017 tarihine kadar
alınan ve başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredileri; bu derslerin alındığı dönemde yü-
rürlükte olan yönetmeliğe göre belirlenmiş MSGSÜ kredileri ile öğrencinin mezuniyeti için
bu Yönetmelikte belirlenmiş toplam AKTS kredisi oranından elde edilecek katsayılar çarpımı
ile hesaplanır. 

(2) 1/8/2017 tarihinden önce Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, 64 üncü maddede
yer alan mezuniyet kredilerini tamamlamış olsalar dahi, mezun olabilmeleri için kayıtlı olduk-
ları program tarafından belirlenen ve mezuniyet için gerekli tüm zorunlu ders ve şartları ta-
mamlamış olması ve mezuniyet notunun 4’lük sisteme göre en az 2,50 olması gerekir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 37 nci maddenin dördüncü fıkrası 2023-2024 eğitim-öğretim

yılı başına kadar uygulanmaz. 
Yürürlük
MADDE 72- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 73- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 14. İcra Hukuk Mahkemesinden: 

 
 12506 —— • —— 

İstanbul Anadolu 14. İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 12420 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12347 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12406 

—— • —— 
Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12507 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12389 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12423 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12414 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12415 
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Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12445 —— • —— 

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12446 
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Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12520 —— • —— 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12471 
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Kırşehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12508 —— • —— 

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12486 —— • —— 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu kararı ile Denetimli Serbestlik 

Hizmetleri Yönetmeliği'nin 44. Maddesi gereğince uyarılmanıza karar verilmiştir. İş bu uyarı 
kararının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde hakkınızda ihlal işlemi uygulanacağı ilanen 
tebliğ olunur. 

1 
2022/1902 DS 

2022/15411 
İİDK 

Adana C. Başsavcılığı 
Soruşturma 

No:2022/26153 

Ahmet AKCAN 
(T.C.No:13864332460 ) 

1.Uyarı 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres:Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ Mahallesi 
İnönü Caddesi No:4 Seyhan/ADANA Telefon: 0 (322) 352 23 20 (1216) 

    12528 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak 
Müdürlüğünden:  

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, 75. Yıl Mahallesinde bulunan, 17170 ada, 47 parsel nolu, 
3.107,47 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Kamyon Otoparkı Alanı”nda kalan tam hisseli 
taşınmazın tahmin edilen bedeli 7.769.000,00 TL, geçici teminat miktarı 2.330.700,00 TL’den 
08/11/2022 tarihinde saat 11:15’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık 
Teklif Usulü ile Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı 
irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek komisyon huzurunda ihale ile satışı 
yapılacaktır. 

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde 
ücretsiz görülebilir. 

2- İhaleye katılmak isteyenlerin; 
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)  
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,  
ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 

veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban TR69000100011 
7000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont 
veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 
hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her 
teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması 
zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt 
dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca belirlenen konvertibl döviz], 

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare 
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 
Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde 
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, vekaleten gireceklerin noter onaylı 
vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. 

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak 
verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. 
maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. 

4- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti 
Hazineye ait taşınmazlarının satışı K.D.V.’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri ve bu 
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işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan 
taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. 

5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep 
edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de 
dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit 
taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. 7394 sayılı Kanunla getirilen 
düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. 

6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak 
hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 
Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on 
binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 

7- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de 
gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği 

gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir."  
Adres: Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR  
Tel: 0 (222) 230 39 54   
İLAN OLUNUR. 
    12431/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Tapu sicilinde Belediyemiz lehine tescilli ve aşağıda özellikleri belirtilen 

taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 36.md’si gereğince kapalı teklif usulü artırma ile arsa satışı işinin 
ihalesi yapılacaktır.  

1- Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İl   : İstanbul 
b) İlçesi : Güngören  
c) Cinsi : Arsa 
d) Pafta No : 4 
e) Ada No : 244 
f) Parsel No : 13  
g) Yüzölçümü : 275,61 m² 
h) İmar Durumu : 18.02.2005t.t.li 1/1000 ölçekli UİP’de İkiz nizam, 

H=3 kat, Konut Alanında kalmaktadır. 
2- Muhammen Bedeli : 7.700.000,00 TL (Yedi Milyon Yedi Yüz Bin Türk 

Lirası) 
3- Geçici Teminatı (% 3)  : 232.000,00 TL (İki Yüz Otuz İki Bin Türk Lirası)  
4- İhale Tarihi ve Saati : 27/10/2022 - Saat: 14:00  
5- Son teklif verme Tarihi ve saati  : 27/10/2022 - Saat: 13:00 
6- İhalenin Yapılacağı Yer  : Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 Güngören 
34160 İSTANBUL 
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7- İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine 
istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile 

8- İhale şartnamesi : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden satın alınabilir. 
Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye 
Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No: 
38 deki hizmet binasında faaliyet gösteren Emlak ve 
İstimlâk Müdürlüğümüzden ve Web sitemizden 
ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak 
olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu 
vardır.  

     Telefon: (0212) 449 57 22  
     Web Sitesi: www.gungoren.bel.tr.  
9- Şartname Bedeli : 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) 
10- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü) ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

i) Şartname bedeli makbuzu 
j) Teklif Mektubu 
11- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
12- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç 
ihale günü (27/10/2022) saat 13:00’a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mh. Marmara 
Cd. No :38 Güngören - İstanbul adresindeki Güngören Belediye Encümenine (Yazı İşleri 
Müdürlüğü'ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 
    12490/1-1 
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MUHTELİF SAC LEVHA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1088222 

1- İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2- İhale Konusu Malların 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif Sac Levha Alımı 

1 Sac Levha 5x1500xRULO RST 37-2 25.000 Kg 

2 Sac Levha 7x1500xRULO RST 37-2 75.000 Kg 

3 Sac Levha 8x1500xRULO RST 37-2 50.000 Kg 

4 Sac Levha 10x1500xRULO RST 37-2 50.000 Kg 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 27.10.2022 Perşembe günü saat 14:00 

4- İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Y.İkiyüzelli Türk lirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7- İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    12494/1-1 
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KİREÇ DOZAJ POMPALARININ REVİZYONU VE HATLARIN YENİLENMESİ 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

Kireç Dozaj Pompalarının Revizyonu ve Hatların Yenilenmesi hizmet alımı 4734 

KİK’nun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1076999 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kireç Dozaj Pompalarının Revizyonu ve Hatların 

Yenilenmesi 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 31 Ekim 2022 günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK’nun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

    12432/1-1 
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YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun    

3 maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının  
Görülebileceği ve Satın  
Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2222107 
b) IKN : 2022 / 1075531 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Yarı mekanize sistem yedekleri -12 kalem 
ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Ambarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 28/11/2022 Pazartesi günü saat : saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1- a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3.İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7.Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10.Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Hidrolik ayak silindirlerinin (8. kalem) akredite kuruluştan alınmış EN 1804-2+A1 

standardında test sertifikası teslimat ile birlikte vereceklerdir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı 
isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) yaklaşık 
olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez 
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik 
döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre 
eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.  
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Bu madde boş bırakılmıştır.  
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17. Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
    12409/1-1 
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AHŞAP TAHKİMAT MALZEMESİNİN TAHMİL, TAHLİYE, BİÇME, YÜKLEME VE 
TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Amasra TİM’de bulunan Ahşap Tahkimat Malzemesinin Tahmil, Tahliye, 

Biçme, Yükleme ve Taşıma hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 
(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmeliğinin 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372-259 47 75 /0372-253 12 73 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr  
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2215835 
b) IKN : 2022/1075140 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 2.800 m3 Ahşap Maden Direği 
ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden 

direği stok-karo sahası ve hızarları. 
d) İşe Başlama Tarihi : 01.01.2023 tarihinde başlayacaktır. 
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 28.11.2022-Saat :15.00 
c) Şartname Bedeli : 500,00TL 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1 a)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 veya sicil 
tastiknamesi 

 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, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3.İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4.İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7.Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10.Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

6.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın 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. 

6.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

6.4. Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
7- İstekliler yukarıda belirtilen iş nevilerine göre her kaleme ayrı ayrı fiyat vereceklerdir. 

Firmaların teklifleri, her iş nevilerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecektir. Birim Fiyat teklif 
cetvelinde bulunan iş kalemlerinden (1+2+3) ihaleyi alan firma talaşı da teklif edeceği fiyattan 
satın alacaktır. İş nevilerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme; her iş 
nevi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamı üzerinden 
yapılacaktır. Bütün iş nevilerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esas alınacaktır. 

8- Kısmi teklif verilmesi : Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İstekliler geçici teminatı, talaş satışı toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı 
üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az 
%3 olarak vereceklerdir.) 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17. Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
    12462/1-1 
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AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE, TASNİF VE İSTİFİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Karadon TİM ihtiyacı olarak, ahşap maden direklerinin tahliye, tasnif ve 

istifi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili 
Yönetmeliğinin 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372-259 47 96 /0372-251 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : emre.sk@taskomuru.gov.tr  
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2211834 
b) IKN : 2022/1072594 
c) Niteliği, Türü, Miktarı :21.200 m3 Ahşap Maden Direği 
ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden 

direği stok-karo sahası ve hızarları. 
d) İşe Başlama Tarihi : 01.01.2023 tarihinde başlayacaktır. 
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 28.11.2022-Saat :15.00 
c) Şartname Bedeli : 1000,00TL 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1 a)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 veya sicil 
tastiknamesi 

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, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3.İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4.İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7.Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10.Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

6.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın 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. 

6.3 İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

6.4. Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; İstekliler yukarıda belirtilen iş 

nevilerine göre her kaleme ayrı ayrı fiyat vereceklerdir. Firmaların teklifleri, her iş nevilerine göre 
ayrı ayrı değerlendirilmeyecektir. Birim Fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerinden (1+2+3) 
ihaleyi alan firma talaşı da teklif edeceği fiyattan satacaktır. İş nevilerinin tamamı bir bütün olarak 
değerlendirilecektir. Değerlendirme; her iş nevi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı 
ile tutarların toplamı üzerinden yapılacaktır. Bütün iş nevilerinin aynı firmanın taahhüdüne 
bağlanması esas alınacaktır 

8- Kısmi teklif verilmesi : Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. (İstekliler geçici teminatı, talaş satışı 
toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan 
toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az % 3 olarak vereceklerdir.) 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17. Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
    12463/1-1 
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AHŞAP TAHKİMAT MALZEMESİNİN TAHMİL, TAHLİYE, BİÇME, YÜKLEME VE 
TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Armutçuk TİM’de bulunan Ahşap Tahkimat Malzemesinin Tahmil, Tahliye, 

Biçme, Yükleme ve Taşıma hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 
(g) bendi  kapsamında  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmeliğinin 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372-259 47 75 /0372-253 12 73 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

    : 2-TTK  Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr  
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2215833 
b) IKN : 2022/1071238 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 5.000 m3 Ahşap Maden Direği 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer: Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden 

direği stok-karo sahası ve hızarları. 
d) İşe Başlama Tarihi : 01.01.2023 tarihinde başlayacaktır. 
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 28.11.2022-Saat :15.00 
c) Şartname Bedeli : 750,00TL 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1. a)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 veya 
sicil tasdiknamesi 

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, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3.İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4.İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,   
4.1.7.Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10.Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
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belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi  ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

6.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın 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 ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

6.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin,  istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.   

6.4. Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; İstekliler yukarıda belirtilen iş 

nevilerine göre her kaleme ayrı ayrı fiyat vereceklerdir. Firmaların teklifleri, her iş nevilerine göre 
ayrı ayrı değerlendirilmeyecektir. Birim Fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerinden  (1+2+3) 
ihaleyi alan firma talaşı da teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. İş nevilerinin tamamı bir bütün 
olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme; her iş nevi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı 
itibarı ile tutarların toplamı üzerinden yapılacaktır. Bütün iş nevilerinin aynı firmanın taahhüdüne 
bağlanması esas alınacaktır. 

8- Kısmi teklif verilmesi : Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne  verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması :  Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İstekliler geçici teminatı, talaş satışı toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı 
üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az % 
3 olarak vereceklerdir.) 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak  ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
    12464/1-1 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 16 Ekim 2022 – Sayı : 31985 

KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhaleye Konu Taşınmazın; 

İli İstanbul İlçesi Başakşehir 

Mahallesi İkitelli-2 Cadde-Sk.-
Mevkii Toros Cad. 

Ada 787 Parsel 1 
Yüzölçümü 3.228,76 m2 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı Silahtar Abdullah Ağa Bin 
Abdülkerim Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesinde bulunan, 787 ada, 1 
parselde kayıtlı taşınmazın Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi. 

Mevcut İmar 
Durumu-
Fonksiyonu 

Konut 

İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Asgari Şartlar 

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesinde bulunan, mülkiyetin 
tamamı " Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdülkerim Vakfı" adına kayıtlı olan 
787ada, 1 parsel sayılı, 3.228,76 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın, 
 1) Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; A Blok 1.Bodrum 
kat + Zemin kat Al0 nolu dükkan, 4.Normal kat A6 nolu daire, B Blok 1. 
Bodrum kat + Zemin kat B9 no.lu dükkan. Zemin kat Bl0 no.lu dükkan, 1. 
Normal kat B1 no.lu daire, 2. Normal kat B2 no.lu daire, 3. Normal kat B3 
nolu daire, 3. Normal kat B4 nolu daire, 3. Normal kat B5 no.lu daire, 4. 
Normal kat B6 Nolu daire 4. Normal kat B7 nolu daire, 4. Normal kat B8 
nolu daire olmak üzere toplamda 12 adet bağımsız bölümün (9 adet daire 
ve 3 adet dükkan) ve 1.000-TL nakit paranın vakfına alınması, 
 2) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, 
yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 
 3) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen 
orana kadar olan kısmı bedelsiz terk edilmesi, terk oramnm kanunda 
belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer 
üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 
 4) İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede 
iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması, 
 5) 634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim 
planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması, 
 6) Mimarlar Odasınca En Az Bedel Hesap Cetveline göre belirlenen bedeli 
geçmemek üzere, Avan Proje Bedelinin Yüklenici tarafından Proje Müellifi 
ve/veya İlgilisine sözleşme imzalanmadan önce ödenmesi, 
 7) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve 
kaldıniması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde 
ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili 
olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her 
türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın 
tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün 
(Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün 
harcamalann (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) 
Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-
işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması. 
 Şartlarıyla kat karşılığı inşaat yapım işi.  
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Tahmin Edilen 
Bedel 

60.780.350,00..-TL 

Geçici Teminat 
Miktarı 

 1.823.411,00.-TL 

İhale 
Dokümanlarının 
(Görüleceği ve Satın 
alınacağı) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 
Kat:5 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-
Beyoğlu/İSTANBUL 
Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) 
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman 
Bedeli 

1.000,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı 
Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 
2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

Yeterlik için Son 
Müracaat Tarih/ 
Saati 

21/10/2022-17:00 

İhale Tarih ve Saati 27/10/2022-10:00 
YETERLİK MÜRACAATI İÇİN;  
1-) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak 

alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan 
belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek:10) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih 
ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu 
Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna 
Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak 
gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

a) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

1.a.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, 

1.a.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 
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.) 

b) 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, 

1.b.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

1.b.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, 
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 c) 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, 

 d) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

 e) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi 
itibarı ile geçerli olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne 
göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş 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 idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi. Benzer iş olarak: 10 Mart 2020 
tarih ve 31064 sayılı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 
Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre III. Sınıf Yapılar B gurubu ve üstü 
işler (IIIB, IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC, VD) değerlendirmeye alınacaktır. 

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. 

 1.e.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,  

 1.e.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,  

 - Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c) ve (e), bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. 

 - İsteklilere, 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 Sicil Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.  

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER 
2-) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda 

Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya 
Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü 
Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 5. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) 
İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. 
(Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
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b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

2.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, 

2.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 
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, 

2.c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

2.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) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

f) Geçici Teminat Mektubu : Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya 
geçici teminat bedelinin Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü adına (TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06) numaralı İdare hesabına 
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi 
numarası nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya havale/EFT yapılması halinde İstanbul 
Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi. 

Bu şartname eki 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmeyen banka geçici 
teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli 
kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce 
ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de 
gösterilmesi zorunludur. 

g) Banka referans mektubu : Tahmin edilen bedelin % 50' si 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 
dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir). 

h) Vergi borcu olmadığına dair belge: 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, 
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ı) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim 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,  

i) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 
ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
k) Yer Görme Formu : İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek:6) 
l) Teklif Mektubu : Şekli ve içeriği şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli 

örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:7),  
m) Terör örgütleriyle iltisaklı Olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:9) 
-Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c),(d), (h), (ı), (i) , (g) ve (m) 

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. 
3) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi 

için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. 
4) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 
öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 
bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 
ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 
isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek 
bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler 
iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge 
Müdürlüğü sorumlu değildir.  

7) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 
üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 
10) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

11-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi 
vekiline imza karşılığında teslim edilir. 

12-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İLAN OLUNUR. 
    12542/1-1 
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YAPRAKLI + İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Emet Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 26.10.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
EMET ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yeri E-SATIŞ 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminat Adet M3/Ster/K 

1 
DEĞİRMİSAZ 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 

26378 10405,791 1 710,00 221.643,00 

 
TOPLAM 

  
26378 10405,791 1 710,00 221.643,00 

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3-Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme 
Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı 
yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin %25'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 
7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12 vade faizi alınacaktır. 
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11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 
aylık % 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 
40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres:Kapaklıca mah. 3 eylül cad. No:17 Emet/KÜTAHYA 
Telefon:0(274) 461 3006 
Fax No:0(274) 461 3388 
    12456/1-1 

—— • —— 
2 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü (İyidere-Rize) 

ihtiyacı olan 2 Kalem Ambalaj Malzemesi [Toplam 150.000 Adet 160 gr. Herdem Yeşil Çay 
Kutu İskeleti (6 Çeşit)-Toplam 15.000.000 Adet 160 gr. Herdem Yeşil Çay Dış Zarfı (6 Çeşit)), 
%20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.11.2022 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

    12454/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 11.10.2022 Karar No: 7587 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz  Arama Üretim 

Ltd. Şti.  

• MERKEZ VE TEBLİGAT  

 ADRESİ : Ertuğrul Mah. Hüseyin Pehlivan Caddesi Mimar  Muslihittin 

Sk. No:1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 29.07.2022 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.409 hektar  

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Gaziantep 

• PAFTA NUMARASI : N38-c2 

KARAR: 

Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim Ltd. Şti.’nin Gaziantep ilinde 

15.409 hektarlık N38-c2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı 

incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

      12410/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 11.10.2022 Karar No:7588 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANLARI  :1) Era Enerji Enerji Servis Hiz. Petrol Ticaret Limited 

Şirketi  

     2) Black Gold Enerji Petrol İnşaat Bilişim Sanayi Ve Tic. 

Ltd. Şti. 

• MERKEZİ VE 

 TEBLİGAT ADRESLERİ  : 1) Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107. Sok. No:3 

Çankaya/ANKARA 

     2) İnönü Mh. 1769 Sk. Gülşehir 1D Blok No:1 İç Kapı No:1 

Yenimahalle/ANKARA  
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RUHSATIN: 
• KONUSU : Süre uzatımı 
• PAFTA NUMARASI  : AR/ERA-BLG/K/M35-c 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.350 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER :  Adana, Osmaniye 
• VERİLİŞ TARİHİ : 28.08.2015 
TALEP:  
Era Enerji Enerji Servis Hiz. Pet. Tic. Ltd. Şti. ve Black Gold Enerji Petrol İnşaat Bilişim 

Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin müştereken sahip bulundukları, yukarıda bölgesi, ili, yüzölçümü ve 
pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin sona erdiği 28.08.2022 tarihinden itibaren 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle 
uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 
Era Enerji Enerji Servis Hiz. Pet. Tic. Ltd. Şti. ve Black Gold Enerji Petrol İnşaat Bilişim 

Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar 
bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, 
ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/ERA-BLG/K/M35-c pafta numaralı petrol arama 
ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası 
gereğince, 28.08.2022 tarihinden 28.08.2024 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar 
verilmiştir. 

      12410/2/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu AR/TPO/K/N48-b2, b3 pafta 

no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 01.01.2023 tarihinden itibaren 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 
10.10.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 
üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

      12410/3/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu AR/TPO/K/M42-b1 pafta 

no’lu petrol arama ruhsatının birinci uzatım süresinin sona ereceği 30.12.2022 tarihinden itibaren 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince iki yıl süreyle 
uzatılması için 07.10.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

      12410/4/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c3 pafta 

no’lu petrol arama ruhsatının birinci uzatım süresinin sona ereceği 08.02.2023 tarihinden itibaren 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince iki yıl süreyle 

uzatılması için 07.10.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

      12410/5/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 510 belge no’lu AKS Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim 

izin belgesi, Bakanlık Makamının 12.10.2022 tarih ve 4776086 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri 

alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

    12426/1/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1’inci maddenin (ı) bendi ve 12’nci maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı 

olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstemesi veya tüzel kişiliğini 

sonlandırmış olması nedeniyle Bakanlık Makamı’nın 12.10.2022 tarih ve 477 sayılı Olur'una 

istinaden  

Isparta ilinde faaliyet gösteren 1115 belge no’lu HAK Yapı Denetim Ltd. Şti.  

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1261 belge no’lu ORAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri yapı 

denetim sistemi üzerinden tasfiye edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    12426/2/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin 

belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini 

tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan; 

Kocaeli ilinden, 842 izin belge nolu YAVUZ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim 

izin belgesi, Bakanlık Makamı ’nın 12.10.2022 tarih ve 4776116 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    12426/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Hürrem Sultan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Fuat İBRAHİMOĞLU. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Bilecik. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Söğüt Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.09.2022 tarihinde kesinleşen 21.09.2022 tarihli 
tavzih kararlı 17.08.2022 tarih ve E:2022/119, K:2022/527 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Osmanlı devletinin hakimiyeti altında bulunmuş yerlerde insanlığa ve 
medeniyetlere faydalı eserler bırakan ve nitelikli insanlar yetişmesine vesile olan Hürrem 
Sultan’ın insanlığa bıraktığı kültürel mirasını geliştirmek ve bu kapsamda iyiliğin egemen olması 
için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, Osmanlı devletinin kültürel mirasını ihya ve yapımı ile 
kültürel alanlarda çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000TL(DoksanbinTürkLirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevellinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    12451/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Galip Öztürk Vakfı.  
VAKFEDENLER: Lara Öztürk, Oğuzhan Öztürk, Çağla Öztürk, Çiğdem Öztürk 

Pulatoğlu, Ayten Öztürk Ünal, Fatma Öztürk Gümüşsu, Yağmur Öztürk, Erkut Öztürk, Raul 
Kakhadze. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/10/2022 tarihinde kesinleşen, 07/07/2022 
tarihli ve E:2022/124, K:2022/214 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Galip Öztürk soyundan gelen aile bireylerinin ve aile dışında kalan 
kurucu üye Raul KAKHADZE ve ailesinin ihtiyaç sahibi bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanması 
ile bunlar haricindeki ihtiyaç sahiplerine eğitim, sağlık vd. konularında hayır yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL.(Doksanbin TürkLirası) 
YÖNETİM KURULU: -. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hacı İsmail Öztürk Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı’na 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
    12452/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Vasfiye Çelik Eğitim Vakfı, Ankara 27.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.06.2021 

tarihinde kesinleşen, 13.04.2021 tarihli ve E:2019/174, K:2021/98 sayılı kararına istinaden 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    12453/1-1 
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli 
ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 KPSSP3 puanının yüzde 
yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan 
başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 
KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı 
alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 
10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak 
yerleştirme ile 2 adet yazılım geliştirme uzmanı, 1 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 3 
(üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

1. Başvuru Şartları  
1- a) Genel Şartlar 
Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları 

gerekmektedir. 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz 

olmak. 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu 
sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi 
konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için (bu maddenin c fıkrasında 
belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 3 yıllık, diğerleri için (bu maddenin b fıkrasında 
belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki 
tecrübe süresinin hesaplanmasında adayın lisans mezuniyet tarihinden sonrasındaki hizmetleri 
dikkate alınacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı 
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik 
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen 
hizmet süreleri dikkate alınır). 
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d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

1- b) Özel Şartlar 
Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. 
Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi-Tam Zamanlı) 
a) React, Redux ve NodeJs ortamından en az 1 yıl kod geliştirmiş olmak, 
b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak, 
c) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek, 
ç) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, Oracle, PostgreSQL vb.) en az 

birisini iyi derecede bilmek, 
d) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, 
e) Web Servisleri teknolojilerini iyi derecede bilmek, 
f) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Git vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak, 
g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli 

olmak) ğ) Takım çalışmasına yatkın olmak. 
Tercihen; 
a) Java teknolojilerine (Spring, Hibernate vs.) hakim olmak , 
b) PHP ve PHP Framework (Laravel) bilgi sahibi olmak, 
c) Frontend yazılım geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,  
ç) Temel düzeyde Unix komutlarına hakim olmak, 
Sistem ve Ağ Uzmanı (1 Kişi-Tam Zamanlı) 
a) Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak, 
b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) kurulum, bakım, 

izleme, yapılandırma, güncelleme konularında tecrübe sahibi olmak, 
c) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, 

konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 
ç) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, güncelleme, sorun çözme, 

performans artırımı, güvenlik, loginceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
d) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
e) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM , Netapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri 

yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak, 
f) Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak, 
g) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kenar anahtar ve omurga anahtar 

yapılandırması, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve 
deneyim sahip olmak, 

h) Sızma ve stres testleri, şifreleme, güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemleri, zafiyet 
tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 
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Tercihen; 
a) MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSE: Core 

Infrastructure sertifikalarından en az birine sahip olmak 
b) Geçerli Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak, 
c) Geçerli Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak, 
ç) VMware Certified Associate, VMware Certified Professional, VMware Certified 

Advanced Professional sertifikalarından birine sahip olmak, 
2. Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 
Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden 

alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine bulunan başvuru formunun eksiksiz 
doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen belgelerin” eksiksiz sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 17-25 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak olup son 
başvuru tarihi 25 Ekim 2022 saat 18.00’dir. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi 
olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar 
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim 
yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

3. Başvuruda İstenen Belgeler 
a) Fotoğraflı başvuru formu (https://basvuru.ayk.gov.tr adresinden eksiksiz doldurulacak) 
b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu 

bulunan mezun belgesi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin 
onaylı örneği (pdf.) 

c) T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi, (pdf.) 
ç) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet ile alınabilir.) 
d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet ile alınabilir.) 
e) 2020 veya 2021 yıllarına ilişkin KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu 

bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 
puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir), 

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren 
üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir), 

g) Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-Devletten 
alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi 
gösteren belge olarak kabul edilecektir.) 

ğ) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini 
bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler), 

h) Başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen belgeler. 
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4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması 
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 
esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır. 

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon 
sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağırılacaktır. 

c) Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ayk.gov.tr internet 
adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından adaylara ilan edilecektir. Ayrıca 
adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

5. Sınav Konuları, Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi 
a) Uygulama sınavında adaylar başvurdukları pozisyon için bu ilanda belirtilen “Başvuru 

Özel Şartları” bölümünde yer alan konulardan sınava tâbi tutulacaklardır. 
b) Uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. 
c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak üzere sınav başarı sırası 

oluşturulacaktır. 
ç) Uygulama sınavı 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde, saat 10.00’da Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu.19 Balgat/ANKARA) gerçekleştirilecektir. 
6. Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Atama 
a) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer 

hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter 
hesabından adaylara ilan edilecektir. 

b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının 
eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce 
olan adaya öncelik verilecektir 

c) Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan 
ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, 
ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına 
yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır. 

7. Ücret 
Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(b) bendine göre istihdam edilenler için aylık sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında 
olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 

8. Diğer Hususlar 
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise 
bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında 
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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