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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        11 Haziran 2013
       69471265-305-5313

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              11 Haziran 2013
     68244839-140.03-189-433

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5313 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Haziran 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28675



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        11 Haziran 2013
       69471265-305-5314

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları’na katılmak üzere; 12 Haziran 2013
tarihinde Kongo Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              11 Haziran 2013
     68244839-140.03-190-434

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5314 sayılı yazınız.
            Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları’na katılmak üzere, 12 Haziran 2013
tarihinde Kongo Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        11 Haziran 2013
       69471265-305-5315

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2013 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              11 Haziran 2013
     68244839-140.03-191-435

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5315 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2013 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir.
Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tara-
fından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.”

“(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı
gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.”

“(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili
hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır.
Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutul-
maması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi
verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kul-
lanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine
ibraz edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 416 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

"c) Dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 418 ve
476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde yapılacak teslimlerde eşyanın teslim edildiği,"

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin mülga 418 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler
MADDE 418 – (1) 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve

kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına
serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat hükmündedir."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından verilecek
teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı
da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan az olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek 55’indeki “Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru
Devam Formu”nda ve Ek 56’sındaki “Hariçte İşleme Rejimi İzni Devam Formu”nda yer alan
"21. 398 inci madde" ibareleri "21. Yönetmeliğin 398 inci maddesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici ithalatta ek süre talebi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriye’deki savaş ve olağan-

üstü durum nedeniyle, ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için
ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük müdürlüklerine başvur-
maları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi içerisinde ek süre talebinde bulundukları
kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki

(I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmakta
olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış kişilerin bu eşya
için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri halinde, mevcut temi-
natlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut temi-
natlarını asgari 5.000.000 Avro’ya tamamlamaları gerekir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI 
GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/10/2009 tarihli ve 27389 sayılı Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu-
nun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi ilave edilmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Ulusal sefer yapan petrol tankerleri, kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcılarını,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/6/2002 tarihli ve 24789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Yaz okulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Yaz Okulunun akademik takvimi, bahar dönemi sonundaki bütünleme

sonu sınavlarının tamamlanmasını müteakiben ilgili fakülte, yüksek okul kurulunun ve lisans-

üstü dersler için de ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenir.

Akademik takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Yaz Okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına

girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO'larını yükseltmek iste-

dikleri dersleri alabilir. Yaz okulunda iki dönem üst üste AGNO’su 2.00’ın altında olmayan

öğrenciler yaz okulunu takip eden güz ve bahar yarıyıllarından ders alabilirler. Yaz Okulu so-

nunda AGNO’su iki dönem üst üste 2.00’ın altına düşen öğrenciler başarısızlığı devam ettiği

sürece müteakip güz ve bahar yarıyıllarında yeni ders alamazlar. Sadece yaz okulunda aldığı

derslere kayıt yaptırabilirler. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler Yaz Okulunda ta-

mamlanabilir. Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Yaz Okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan

uygun olduğu takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir. Atatürk Üniversitesi öğ-

rencileri, diğer üniversitelerin yaz okulundan; lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve

yüksek okul yönetim kurullarının; lisansüstü dersler için de ilgili enstitü yönetim kurulunun

uygun görmesi kaydıyla faydalanabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Yaz Okulunda, dersler başladıktan bir hafta sonra, ders ekleme, ders de-

ğiştirme ve ders bırakma işlemi yapılamaz. Yaz okulunun ilk haftası içerisinde yapılacak ders

bırakma ve ders değiştirme işlemleri de ancak dersin açılması için gereken öğrenci sayısını ak-

satmayacak şekilde yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Yaz Okulunda mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Öğrenciler yaz okulu öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler. Yaz

Okulunda normal örgün ve ikinci öğretim öğrencileri, yaz okulu öğrenim ücretlerini Yüksek-

öğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre öderler.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Avrasya Üniversitesinden:
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ GIDA GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesi Gıda Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrasya Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AVGAM): Avrasya Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak,

Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak, gıda endüstri-
sinin problemlerini çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yö-
netmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Katma değeri yüksek gıda maddesi tasarımı ve üretimi, gıda ve sağlık, gıda ve bes-

lenme, gıda kalite ve güvenliği, gıda ve tüketici konularında sektör temsilcileri ile işbirliği ha-
linde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek.

b) Gıda alanında gereksinim duyulan her türlü analiz çalışmalarını yapmak, ulusal
ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde gıda analiz laboratuvarında yapılacak analizler de
dahil olmak üzere gereken her türlü hizmeti gerçekleştirmek, talepleri halinde tüm kamu/özel
sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıdaların gıda mev-
zuatına, standartlara ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek ve raporlamak.
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c) Gıda sektöründe küresel düzeyde eğilimleri yakından takip etmek, bu eğilimlere pa-
ralel araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, veri tabanları oluşturmak,  bu bilgileri ulusal gıda
sektörünün hizmetine sunmak, gıda endüstrisi ile üniversite arasında işbirliğini artırmak,  ka-
muoyunu gıda konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikteki panel, kon-
ferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek.

ç) Yurtdışında ve yurtiçinde gıda ile ilgili gelişmeleri izlemek, kamuoyuna bu konularda
doğru ve güvenilir açıklamalar yapmak, bilgilendirici bültenler yayınlamak.

d) Gıda ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve
öğretim programları düzenlemek.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından

Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mü-
dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunma-
dığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemlisi Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından
bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Mer-

kezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından  Müdür tarafından  önerilen ve Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen üç  üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin kurs, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetle-
rini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerek-
tiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

12 Haziran 2013 – Sayı : 28675                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7



Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öneri
bildirmek üzere oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer
üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman
kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-
dirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle
yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma
Kuruluna Rektör veya Rektör Yardımcısı, katılmadığında, Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından veya
Merkez Müdürünün talebi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu

yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere devredebilir.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kap-

samında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesi Ulaştırma Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Ulaştırma Uygulama Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şek-

line ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Avrasya Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında ulaştırma ile ilgili her

alanda araştırma yapmak, bu alana yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; inşaat

mühendisliği, yöneylem araştırması, sistem mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mü-

hendisliği ve şehir planlama gibi disiplinler arası bir bilim olan ulaştırma biliminde gözlemsel,

deneysel ve tecrübelere dayanan verileri kullanarak akıllı ulaşım sistemlerinin araştırılması,

planlanması ve analizi ile ilgili konularda çalışmalar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulaştırma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, se-

minerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
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b) Yurt içinde ve yurt dışında ulaştırma ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, yap-

tırmak, bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek.

c) Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde

ulaştırma ile ilgili ders ve seminerler verilmesini, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini ve

tezler hazırlamalarını özendirmek.

ç) Ulaştırma konulu araştırmalara ve projelere yükseköğretim kurumlarının bilimsel

araştırma birimlerinin destek sağlamasına öncülük etmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.

e) Ulaştırma konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Ulaştırma ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak.

g) Ulaştırma konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

ğ) Ulaştırma ile ilgili laboratuvar açmak ve bu konuda kamu ve özel kuruluşlara katkıda

bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından

Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mü-

dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunma-

dığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından

bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün

görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak.

ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra

Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi,

Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilmek üzere
seçilecek üç  öğretim elemanından oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlen-
dirilir. Yönetim Kurulu; Merkezin kurs, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyet-
lerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün
çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve

eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.
c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen, Merkezin faaliyet

alanlarında çalışan ve tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından
Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yarar-

lanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde be-

lirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre
ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından veya
Merkez Müdürünün talebi Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu

yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere devredebilir.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kap-

samında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Avrasya Üniversitesinden:
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AVUZEM): Avrasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üni-

versitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim dahil tüm programları için plan,
program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek; uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-
geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve
isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli
ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile des-
teklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının
açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim
programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine kat-
kıda bulunmak, Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle ve-
rimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuru-
luşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak
ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.
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c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversi-
telerde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli
altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi tek-
nolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eği-
time ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve ulus-
lararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla uzaktan
eğitim konularında işbirliği yapmak.

f) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler
ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak.
h) Gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım oto-

masyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-
manlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ni-
telikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak.

i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu
eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, ge-
liştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü
görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından

Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir.  Süresi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mü-
dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunma-
dığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona
erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları
arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a)  Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinas-

yonunu sağlamak.
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e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurula başkanlık etmek ve alınan kararları
uygulamak.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki ve uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği planlamak
ve Rektörlüğe sunmak.

h) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-
ram ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak
Rektörün onayına sunmak; uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görü-
şülmesi sırasında, ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarında ilgili
bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden olu-

şur. Diğer üyeler; Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlen-
direceği akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üye-
liklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a)  Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmaları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içe-

rikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından veya
Merkez Müdürünün talebi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu

yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere devredebilir.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kap-

samında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesi yenilikçilik ve Giri-

şimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, or-

ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrasya Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Avrasya Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında yenilikçilik ve girişimcilik

alanında uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak, bu alana yönelik eğitim ve yayın faali-

yetlerinde bulunmak, Üniversite bünyesindeki akademik birimlerin işbirliğine dayalı olarak,

Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme, yenilikçi fikirler üretme ve bu fikirleri geliştirerek

projelendirme ve yenilikçi  iş girişimlerine dönüştürme yetkinliklerini artırmak, bu bağlamda

Üniversite öğretim kadrosu, Üniversitenin mezunları, öğrencileri ve özel sektör arasında bir

iletişim ve işbirliği platformu yaratmak, yapılacak çalışmalarla Üniversite öğrencilerinin ve
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mezunlarının yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlere girebilme kapasitelerini artı-

rarak kısa vadede Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini, orta ve uzun vadede

ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak, girişimcilik kültürünü incelemek, ge-

rekli koşulları ve koşullara ilişkin sorunları analiz etmek, çözüm önerileri geliştirmek, girişim-

ciliğin gelişimi için arşiv, ihtisas kitaplığı ve vaka veri tabanı oluşturma ile girişimcilik konu-

sunda açılacak eğitim-öğretim ve konferans, seminer ve kurs düzenlenmesine yardımcı olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yaratıcı düşünme, yenilikçilik  ve girişimcilik konularında araştırma, eğitim, uygu-

lama yapmakta olan ya da ulusal politikaların oluşturulması süreçlerine dahil olan ilgili kamu

ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerde farklı disiplinlerden bilim insanı ve uzmanların

işbirliğini, iletişimini sağlayan ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluştu-

rulmasını, yürütülmesini, konferans, kongre, seminer, sempozyum gibi etkinlikler ve bilimsel

yayınlar yapılmasını sağlamak.

b) Yaratıcı düşünme, yenilikçilik ve girişimcilik konularında çeşitli düzeylerde eğitim

programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek. Bu alanlarda  araştırmalar yapmak,

yüksek lisans, doktora seviyelerinde yürütülen derslerin yenilikçilik ve  girişimcilik boyutuna

akademik katkı sağlamak.

c) İş girişiminin başlangıcı, yönetimi ve büyütülmesinin öğretilmesini ve cesaretlendi-

rilmesini sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle yenilikçiliği ve

girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluştu-

rarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve sonuçları işlemek.

ç) Türkiye’de girişimci adaylarının eğitim ve danışmanlık desteğiyle, bilgi ve beceri

düzeylerini yükselterek, başarılı olmalarına katkıda bulunup, girişimciliğin geliştirilmesini en-

gelleyen sorunların belirlenmesi amacıyla gerekli incelemeler yapmak, öneriler geliştirmek ve

bu çerçevenin genişletilmesi için ilgili kuruluşlarla gerekli çözümler üretmek, yenilikçiliği ve

girişimciliği bir kariyer olarak tanımlamak.

d) Kendi işini kurmak isteyen, aile işine girmek isteyen, küçük, büyüme hedefli orga-

nizasyonlarda çalışacak öğrencileri Merkeze çekerek bilgi sunmak ve deneyim sahibi olmalarını

sağlamak.

e) İş çevresi ve sermaye sahipleri arasında eğitim-öğretim odaklı diyalog işbirliği kur-

mayı ve geliştirme, başarılı yenilikçilik ve girişimcilik örneklerini incelemek ve yaymak.

f) Üniversitenin entelektüel sermayesini, yeteneklerini, girişim yaratılması ve gelişti-

rilmesi üzerinde yoğunlaştırmak.

g) Kuşaklar arası girişimcilik kabiliyetini ve girişimcilik ruhunu aşılayarak, ileri tek-

nolojideki girişimleri geliştirmek, ilgili akademik araştırma konularını yönetmek.

ğ) İyi eğitim almış yenilikçi ve girişimci düşünürler yetiştirmek, öğrencileri gelişen

yeni işletme çevrelerine hazırlamak, araştırmak ve keşfetmek için destekleyici ve yol gösterici

olmak.
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h) Kadın girişimciler konusunda araştırma yapmak.

ı) Küçük ve orta ölçekli işletmeleri yenilikçilik ve girişimcilik kültürü, mevcut işi ge-

liştirme konusunda eğitecek çalışmalar yapmak.

i) Girişimcilik konusundaki araştırmaları yayınlamak ve girişimcilik alanındaki yeni

gelişmeleri sektöre, girişimcilere aktarmak amacıyla yayın yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından

Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir.  Süresi sona eren

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mü-

dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunma-

dığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder.  Müdür, çalışmala-

rında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı

olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür

Yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınma-

sından Rektöre karşı sorumludur.

b) Müdür, Merkezi temsil eder. Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmala-

rının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Mer-

kez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

c) Her yıl sonunda, merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de

alarak faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1)  Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürünün önerisi,

Rektörün onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilmek

üzere seçilecek üç öğretim elemanından oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye

görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine

toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek kararlar

almak.

d) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında Müdürün önerisi, Rektörün

onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilmek üzere seçi-

lecek üç öğretim elemanı ile iş hayatından, öncelikle yenilikçilik ve girişimcilik konularında

çalışmaları ile tanınmış uygulamacılar arasından seçilecek üç  üyeden oluşur. Süresi dolan Da-

nışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır.

Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin sayısının değiştirilmesi, Müdürün önerisi üzerine Senato

tarafından karara bağlanır. Müdürün önerisi üzerine Danışma Kurulunun içerisinden belirle-

necek bir üye Yönetim Kurulunda temsilci olarak görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarına, önerileri ile katkıda bulun-

maktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından veya

Müdürün talebi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu

yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere devredebilir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kap-

samında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK BOĞAZLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-

rına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-

line ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: (TÜRBAM) Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinden gemi-

lerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,

e) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası hukuk, ticaret, bilgi iletişim teknolojileri, enerji, kıyı ve deniz mühen-

disliği, açık deniz petrol ve doğalgaz arama platform ve yapılarının geliştirilmesi, İstanbul ve

Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinin seyir, can, mal ve çevre emniyetinin, deniz ve
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çevre güvenliğinin sağlanması yanında deniz, hava ve çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal, tarihi

ve kültürel varlıkların korunması ve ulusal denizciliğin geliştirilmesi, deniz araştırmaları alan-

larında ve bunların alt disiplinlerinde, farklı sektörlerinde, makro ve mikro ölçeklerde teorik

ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapmak; projeler gerçekleştirmek; raporlar üret-

mek; matbu, sözel ve görüntülü yayınlar yapmak; konferanslar, sempozyumlar düzenlemek ve

benzeri faaliyet ve etkinliklerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör ku-

rum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve projeler yapılması,

b) Ulusal ve küresel ekonomik, finansal, hukuki, ticari ve teknolojik göstergeleri, ge-

lişmeleri izlemek, derlemek ve değerlendirmek,

c) Modelleme, simülasyon ve senaryo planlama gibi analiz ve tahmin modelleri geliş-

tirmek, uygulamak, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

ç) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri

etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak

etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması, ortak çalışmaların özendiril-

mesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar

düzenlenmesi ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak edilmesi

ile bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapılması,

e) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri verilmesi, bilimsel ve teknik iş-

birliği yapılması, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından

yararlanılması ve ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretilmesi, mevcut projelere

iştirak edilmesi,

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel

yayınlar yapılması, böylece üretilen bilimsel bilgilerin ve teknolojilerin bilim çevreleri ve ka-

muoyu ile paylaşılması,

g) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik

altyapı oluşturulması, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faali-

yetlerinin gerçekleştirilmesi,

ğ) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapılması ve Üniversite

tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,
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c) Danışma Kurulu,

ç) Merkez birimleri ve proje grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üni-

versite çalışanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları ara-

sından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına

sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak

görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması

veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona

erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör

tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rek-

törlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin çalı-

şanları arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam

beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görev-

lendirilebilir.

(2) Senato tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten

ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin çalışanları arasından aynı usulle ye-

niden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin so-

nuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-

yeceği gündemle toplanır.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır.

12 Haziran 2013 – Sayı : 28675                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,

görev alabilecek birimleri tespit etmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlen-

direrek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek,

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek,

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin çalışanları,

Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniver-

sitelerde çalışanlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuru-

luşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafın-

dan iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabi-

lir.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve

öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faali-

yetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

(2) Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
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Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordina-

törlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme

ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim

Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez bi-

rimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri Müdürlük ve Yönetim Kuru-

lunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Ku-

rulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürü-

tülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca

belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi

üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları ve gereken teknik altyapı ile tefrişat Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rek-

törce tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yüksek-

öğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aşağı-

daki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen gö-

revlendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için ilgili Yönetim

Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen gö-

revlendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için ilgili Yönetim

Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 9/7/2010 27636
2- 26/5/2011 27945
3- 26/9/2011 28066
4- 9/7/2012 28348
5- 9/10/2012 28436
6- 5/2/2013 28550

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/12/2009 27447
2- 9/7/2010 27636
3- 26/5/2011 27945
4- 26/9/2011 28066
5- 9/7/2012 28348
6- 30/7/2012 28369
7- 21/9/2012 28418
8- 5/2/2013 28550
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merke-

zinin amaçlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire): Merkezin hemşirelik hizmetleri so-

rumluluğunu yürütmek üzere görevlendirilen kişiyi,

ç) İdari Hizmetler Koordinatör Yardımcısı: Rektörlüğün Hastane Müdürü kadrosunda

olan ve İdari Hizmetler Koordinatörüne bağlı olarak Merkezde görevlendirilen kişiyi,

d) İdari Hizmetler Koordinatörü: Rektörlüğün Hastane Başmüdürü kadrosunda olan ve

idari, mali ve teknik hizmet sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen kişiyi,

e) Laboratuvar  birimi: Laboratuvar Merkezi bünyesindeki her bir laboratuvarı,

f) Laboratuvar merkezi: Birden fazla uzmanlık dalında kurulan laboratuvarı,

g) Müdür yardımcıları: Başhekim yardımcılarını,

ğ) Müdür: Merkezin Başhekimini,

h) Merkez: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ı) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

i) Ünite sorumlusu: Anabilim Dalı, klinik, laboratuvar gibi ünitelerin hekimlik hizmeti

dışındaki faaliyetlerinden sorumlu idari personeli,

j) Ünite: Merkezin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan alt birimleri,

k) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

l) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yap-

mak, Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan ve yatırılarak çağdaş sağlık hizmeti
vermek, tıp ve sağlık personeli yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama
olanağı sağlamak amacıyla, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili
alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkez-
leri başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ve-
rimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi
için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçeve-
sinde modern sağlık kurumları işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve
ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulu-

nur:
a) Sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık

hizmeti vermek,
b) Tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için sağlık

araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak,
c) Bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için kamu kurum

ve kuruluşlarıyla ortak çalışmak,
ç) Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini

sağlamak,
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda pro-

jeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak,
e) Toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla yayınlar yap-

mak, programlar düzenlemek,
f) Rektörlüğün ve yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,
g) Üniversite öğrencilerinin sağlık yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu
alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür (Başhekim)
MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından devamlı statüde çalışan pro-

fesör veya doçentlerden biri, Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür olarak görevlendirilir. Sü-
resi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Mü-
dürü süresinden önce değiştirebilir.
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(2) Müdür tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en az iki en çok altı
öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Müdür Yardımcıları
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür veya Müdür Yardımcılarından biri Merkezin işleyişindeki koordinasyonun
temini açısından Merkezin satın alma komisyon başkanı olarak Rektör tarafından görevlendi-
rilir. Müdür veya Müdür Yardımcılarından birisi Dekan Yardımcısı olabilir.

(4) Müdür Yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre, Merkez hizmetlerinin
yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(5) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan biri Müdüre ve-
kalet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,
b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve

araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve
arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-
derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimini sağlamak ve hizmet içi eğitim alt
yapı imkânlarını oluşturmak,

c) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

ç) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemele-
rini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek ihtiyacını, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık
faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı
ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım
ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koor-
dinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili yasal mevzuat
çerçevesinde harcama yetkilisi olarak giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması
ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

g) Tıp Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkanlıklarının
Merkezin hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir
kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağ-
lamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak,

h) Çalışma kurullarının verimli çalışması için olanak sağlamak,
ı) Rektör tarafından verilen Merkezinin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri

yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Müdür,
b) Dekan,
c) Rektörün görevlendireceği işletme, finans, hukuk ve ekonomi alanlarından tercihen

profesör unvanlı iki öğretim üyesi,
ç) Dâhili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları,
d) Döner sermaye işletme müdürü.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin etkin,

verimli ve ekonomik olarak sevk ve idare edilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Bu amaçlarla
Merkez bünyesinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü
karar almaya yetkilidir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin ve laboratuvar birimleri-

nin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için
yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarının ve istatistiki verileri değerlendirmek ve
gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinik-
leri, yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

ç) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe
sunulmak üzere görüş hazırlamak,

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Rektör, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisini başkan olarak görevlendirir. Yö-

netim Kurulunun gündemini Müdür belirler. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda
iki defa olağan ya da başkanın gerekli görmesi durumunda veya en az üç üyenin yazılı başvu-
rusunu izleyen iki iş günü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör
tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde
ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör yardımcısı,
b) Dekan tarafından görevlendirilen bir dekan yardımcısı,
c) Müdür tarafından önerilecek bir müdür yardımcısı,
ç) Dâhili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden dekan tarafından görevlendirilen pro-

fesör unvanına sahip birer öğretim üyesi,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı,
e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü,
f) Laboratuvar Merkezi Sorumlusu.
(2) Danışma Kurulu Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan top-

lantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Müdür tarafından Danışma Kurulunun görüşüne ih-
tiyaç duyulması halinde Rektör Yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya
çağırılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye nite-
liğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.
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Çalışma kurulları
MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde aşağıdaki kurullar oluşturulur:
a) Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulu,
b) Kalite Kontrol Kurulu,
c) Sağlık Kayıtları Kurulu,
ç) Transplantasyon Koordinasyon Kurulu,
d) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,
e) İlaç-Tıbbi Malzeme Kurulu,
f) Bilgi İşlem Kurulu,
g) Döner Sermaye Hizmetleri Değerlendirme Üst Kurulu,
ğ) Merkez Laboratuvarı Üst Kurulu,
h) Pandemi İzleme Kurulu,
ı) Afet Kurulu,
i) Hasta Beslenme Kurulu,
j) Hasta ve Çalışan Güvenliği Kurulu,
k) Hasta Hakları Kurulu,
l) Akılcı İlaç Kullanım Kurulu,
m) Eğitim Kurulu,
n) Tesis Güvenliği Kurulu,
o) Kan Transfüzyon Kurulu,
ö) Enfeksiyon Kontrol Kurulu.
(2) Merkezin bünyesinde Müdürün önerisi ile yeni çalışma kurulları oluşturulabilir.
(3) Kurullarda görevlendirilecek öğretim üyeleri Müdürün önerisi ile Dekan tarafından,

diğer personel ise Müdür tarafından görevlendirilir.
İdari Hizmetler Koordinatörü (Başmüdür)
MADDE 14 – (1) İdari hizmetler koordinatörü; Sağlık İdaresi veya Sağlık Kurumları

İşletmeciliği lisans mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun
olup sağlık yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapmış veya
en az on yıl Merkezin yönetim hizmetlerinde görev yapan, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara
uygun kişiler arasından, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Başmüdür, Mü-
düre karşı sorumludur.

İdari Hizmetler Koordinatör Yardımcısı
MADDE 15 – (1) İdari hizmetler koordinatör yardımcısı, Müdüre bağlı olarak görev

yapan İdari, Mali ve Teknik Hizmetler Müdürleri, Sağlık İdaresi veya sağlık kurumları işlet-
meciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup
sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapmış olan veya Merkezin yönetim
hizmetlerinde on yıl deneyimi olan, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından,
Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) İdari Hizmetler Koordinatör Yardımcısına bağlı olarak görev yapan İdari, Mali ve
Teknik Hizmetler Müdür Yardımcıları, Sağlık İdaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans
mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup sağlık kurumları
işletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapmış olan veya Merkezin çeşitli yönetim kademele-
rinde en az beş yıl deneyimi olan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler
arasından, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.
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İdari Hizmetler Koordinatör Yardımcısının görevleri
MADDE 16 – (1) İdari Hizmetler Koordinatör Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Merkezin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları ko-

nusunda ihtiyaçları tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu
sağlayarak tedbirler almak,

b) Çalışan personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye
devamlarının takibini yapmak, istatistiki bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak,

c) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını, uygulanmasını sağlamak,
ç) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,
d) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağ-

lamak,
e) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygunlu-

ğunu sağlamak,
f) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri

almak, yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak,
g) Soruşturmacı olarak görevlendirildiğinde ceza ve disiplin soruşturmasını yürütmek,
ğ) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uy-

gun olarak yapılmasını sağlamak,
h) Merkezin bütçesini hazırlamak,
ı) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca harcama yetkilisince verilen görevleri yapmak,
i) Başmüdürün görevde bulunmaması veya izinli bulunması halinde vekaleten görevini

yürütmek,
j) Merkezin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin il-

gililere zamanında yaptırılmasını sağlamak,
k) Kurumda mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağla-

mak,
l) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür Yardımcıları ise, Müdürce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden Mü-

dür tarafından kendilerine devredilen hizmetleri yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde
Müdüre yardımcı olur.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire)
MADDE 17 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, hemşirelik lisans mezunu ya da hem-

şirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış ve/veya en az on yıl hemşirelik hizmeti
olan ve ilgili mevzuat şartlarına uygun adaylar arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından
görevlendirilir. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, en az sekiz yıl hizmeti olan ilgili mevzuatta
belirtilen şartlara uygun en az iki kişiyi yardımcı ve bir hemşireyi eğitim hemşiresi olarak gö-
revlendirilmek üzere Müdüre teklif eder. Müdür bu öneriyi görüşü ile birlikte Rektörün onayına
sunar.

(2) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, hemşirelik ve ebelik hizmetlerine yönelik yönetim
ve eğitim çalışmalarını Başmüdür ile koordinasyon halinde yürütür.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün görevleri
MADDE 18 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre Merkezin hemşirelik hizmetlerinin verimli şe-

kilde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin
çarelerini araştırmak ve gerekli koordinasyonunu sağlamak,
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b) Kendisine bağlı personelin yıllık izinlerini düzenlemek personelin özlük haklarının,
mesaiye devamlarının takibini yapmak ve çalışma cetvellerini düzenlemek,

c) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
ç) Yazışmaların ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,
d) Kendisine bağlı olarak çalışan personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları

hizmetlerde koordinasyonu sağlamak,
e) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının ilgili mevzuata uygunluğunu

sağlamak,
f) Soruşturmacı olarak görevlendirildiğinde ceza ve disiplin soruşturmasını yürütmek,
g) Kurumda mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağla-

mak,
ğ) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri

almak.
Diğer birimler
MADDE 19 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili

ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde gö-
revli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis, poliklinik, laboratuvarlar ve ünitelerin çalışma düzeni
ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten
aynı zamanda Müdüre karşı sorumludur.

(3) Merkeze bağlı ünitelerin sorumluları, Müdür tarafından iki yıllığına görevlendirilir.
(4) Merkeze bağlı olarak Laboratuvar merkezi kurulabilir. Laboratuvar merkezinin ça-

lışma düzeni ilgili mevzuata göre belirlenir. Laboratuvar merkezi sorumlusu Müdürün önerisi
ile öğretim üye ve görevlileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde Laboratuvar merkezi sorumlusunun görevi de kendiliğinden sona erer.
Görev süresi biten Laboratuvar merkezi sorumlusu aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya
süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir. Laboratuvar merkezi bünyesinde bulunan la-
boratuvar birimlerinin sorumlulukları ilgili anabilim dalı başkanları veya görevlendireceği bir
uzman tarafından yürütülür. Laboratuvar Merkezi sorumlusu Yönetim Kuruluna karşı sorum-
ludur.

Alt kurullar
MADDE 20 – (1) Uzmanlık alanı gerektiren veya idari, mali ve teknik konularda ça-

lışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından kurul veya
alt kurullar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü
eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,
ç) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı (EADB): İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fa-

kültelerdeki lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,
d) Enstitü Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kuru-

lunu,
e) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün ens-

titü yönetim kurulunu,
f) IELTS: International English Language Testing System sınavını,
g) İngilizce Hazırlık Programı: İstanbul Gelişim Üniversitesi Hazırlık Sınıfınca yürü-

tülen İngilizce hazırlık programlarını,
ğ) İYS: İngilizce Yeterlik Sınavı,
h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
l) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,
m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
n) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretim

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5 ‒ (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzey-

lerinde yapılır. Bunlardan:
a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans

diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,
bilimsel araştırma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Bir yüksek lisans progra-
mında tezli veya tezsiz yüksek lisans programı seçeneklerinden hangisinin uygulanacağına
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri ve
Senatonun onayı ile karar verilir. Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz
yüksek lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması
ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, araştırma,
sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı: Tezli yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

c) Sanatta yeterlik programı: Yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğre-
tim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uy-
gulamasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı, yeni sentezlere ulaşarak özgün
bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise ileri bir uygulama yete-
neğini ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlar.

Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 ‒ (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin
7 nci maddesince enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve
Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/ana-
sanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlarda açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları Yük-
seköğretim Kurulunun onayına sunulur.

Öğretim dili
MADDE 7 ‒ (1) Lisansüstü öğretimini Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dille-

rinde yapılabilir. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli
toplam kredilerinin en az %30’unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim
programları çerçevesinde eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İn-
gilizce ders kapsamında değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Kabul

Başvuru koşulları
MADDE 8 ‒ (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplo-

masına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi
olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından başvurduğu progra-
mın puan türünden 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
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gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, ulus-
lararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği,
ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı,
yalnız ALES puanı ile öğrenci kabulü, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü enstitü
yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne öğrenci
kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(2) Doktora programlarına başvuracak adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans dip-
lomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla
başvuranlardan 80 standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora progra-
mına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir
puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora
programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması
ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kom-
pozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının görüşü enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Ancak doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Ku-
rulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yalnız ALES
puanı ile öğrenci kabulü enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü enstitü yönetim
kurulunun önerisi üzerine senato tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne öğrenci ka-
bulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların bir lisans veya yüksek lisans dip-
lomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Enstitüsü haricinde, ALES’in sözel kısmından 55,
lisans diplomasıyla başvuranların 80, ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans
derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle
sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde
ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat yetenek
sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar
ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak
istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve  enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Se-
nato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ÜDS'den en
az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce,  Fransızca ve Almanca dillerinden
birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan alınması zorunludur. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla
ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabulü enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Se-
nato tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 9 ‒ (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
rileri dikkate alınarak enstitü kurulunca belirlenir.
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(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve Senato
tarafından kararlaştırılmış akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile
birlikte toplu olarak ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 ‒ (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla:
a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan aday-

lara,
b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek li-

sans programı adaylarına,
c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumların-

dan olan doktora programı adaylarına,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda

olan adaylara, Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 ‒ (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabul
koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 ‒ (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci Senato tarafından belirlenen esaslar çerçe-
vesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 13 ‒ (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, ilgili program enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme, süre ve öğrenim ücreti
MADDE 14 ‒ (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma

hakkı elde eden adaylar, kayıtlarını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptırırlar. Kayıt
için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.  Askerlik durumu
ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü öğrencileri her yarıyıl başında kayıtlarını yenilerler.
(3) Bilimsel hazırlık öğretiminin birinci yılının sonunda, bilimsel hazırlık derslerini ta-

mamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya kadar geçirdikleri süre azami süreden sa-
yılır.

(4) Lisansüstü öğrencileri her öğretim yılında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
miktarda öğrenim ücreti öderler.

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları
MADDE 15 ‒ (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek öğretim elemanları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, ilgili idari
birimin onayı ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzman-
lık alan dersleri de aynı yöntemle, ancak kredisiz olarak açılır. Uzmanlık alan derslerinin ders
yükü, Senato esaslarıyla belirlenir. Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından
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itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptır-
mak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri tez çalışması süresince devam eder. Tez çalışmasının
iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından
açılır.

(3) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
doktora ve sanatta yeterlilik unvanına sahip öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim eleman-
larına da lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Gerekli görüldüğünde enstitü yönetim kurulunun
önerisi ile yukarıdaki koşullarla Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme
MADDE 16 ‒ (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.  AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan
öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yü-
küne dayanan kredi sistemidir.

(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğ-
renciler; teorik dersler, seminer ve uygulamalı derslerin %60' ına devam etmek zorundadır.

(3) Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine
göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama
çalışması biçiminde yapılır.

(4) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen
başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı
AA 4,00 90–100
BA 3,50 85–89
BB 3,00 75–84
CB 2,50 65–74
CC 2,00 60–64
DC 1,50 50–59
DD 1,00 45–49
FD 0,50 40–44
FF 0,00 00–39
(5) Bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu: Yüksek Lisans CB (2.50)

65-74, Doktorada ise BB (3.00) 75-84'dür.
(6) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) (E) notu; dönem içinde başarılı olduğu halde doğal afet, hastalık veya geçerli başka

bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir
olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren
bir hafta içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) notu kendi-
liğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla (E) notunun süresi bir sonraki kayıt
döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) (G) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrenci-
lere verilir.

c) (Y) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden ve yüksek lisans ha-
zırlık programlarından alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan
derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
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ç) (M) notu; Transkriptle gelerek muafiyet talep eden öğrencilere verilir. (M) notu or-
talamaya katılmaz.

d) (D) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine ge-
tiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (D) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu
işlemi görür.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 ‒ (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notu-

na, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini enstitü sekreterliğine teslim ederek
itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İti-
razda bulunan öğrencinin başarı notu enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 18 ‒ (1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrar almak zorundadır. Ancak (FF) alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde enstitü
yönetim kurulu,  öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü
alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin vere-
bilir.

(2) Seçimlik bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya
bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeniden aldığı dersin başarı notu, (FF) notunun yerine geçer. An-
cak (FF) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Mazeret ve izinler
MADDE 19 ‒ (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kara-
rıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izinli
sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik te-
cilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uy-
gun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere öde-
dikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde enstitü müdürlüğüne başvurması ve olayı
gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim
kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
İlişik kesilmesi
MADDE 20 ‒ (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kayıtlı oldukları lisansüstü programdan

ilişiği kesilir:
a) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya

aralıklı olarak üç kez (Y) notu olarak takdir olunan öğrenciler.
b) EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans programında ve

yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında dört, tezsiz yüksek lisans progra-
mında ve lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında altı yarıyılda tamamlayamayan
ve/veya sorumlu olduğu derslerden başarılı olamayan öğrenciler.

c) Düzeltilmiş tezi, jüri tarafından kabul edilmeyen öğrenciler.
ç) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrenciler.
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d) İYS'den veya eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen diğer İngilizce yeterlik sınav-
larından, bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrenciler.

e) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrenciler.
f) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrenciler.
g) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrenciler.
Yüksek lisans programları arasında geçiş
MADDE 21 ‒ (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk
programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvu-
ruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 22 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en
az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü
yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenciler, kendilerine 24 üncü madde uyarınca bir tez danışmanı atanıncaya kadar
alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program
koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 23 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıldır. Ancak,

en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sı-
navına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması verilir. Er-
ken mezun olanlar için ücret iadesi söz konusu değildir.

(2) Derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması
halinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile er-
ken mezun olabilir.

(3) Üç yılsonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin yüksek lisans öğrenciliği ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını üçüncü
yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması
için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(5) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvim de belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya
tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen süre içinde
öğrenimlerini bitiremeyenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 24 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ensti-
tüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-
leşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı tak-
dirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki
doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

Seminer dersi
MADDE 25 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim

dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını
ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer
dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorun-
dadır.

(2) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir.

(3) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu tez danış-
manı, ilgili programdan iki veya yoksa farklı programdan bir‒iki, toplamda üç öğretim üyesi
ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.

(4) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan se-
miner sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye
verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise (G), başarısız ise (Y) notu verilir. Başarısız olan öğrenci
seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

(5) Seminer dersinden dördüncü yarıyıl sonuna kadar başarılı olamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun bi-
çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda,
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tara-
fından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan
eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru
ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
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yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğ-
renci ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 27 ‒ (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2)  Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulama da nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz
krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-
jesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi
yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması
MADDE 29 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapa-
cak bir danışman belirler.  Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü ana-
bilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durum-
larda en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki
doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

Süre
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıldır. Ancak,

en erken dördüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler sınava
alınabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-
yamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilir. Bu durumda,  ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan ya-
rarlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir
mazereti olmayan ve ders aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzu-
atla belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31 ‒ (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 32 ‒ (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini taşıması gerekir.
(2) Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik on
dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam dokuz
krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam on
sekiz krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte
olan derslerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı; yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla or-

taklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 33 ‒ (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Ancak ders
muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen
öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için dört yıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yıla kadar indirilebilir. Tez
savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için
tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak
üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine de-
vam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
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öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Li-
sans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin
talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 34 ‒ (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul

edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci
için dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir.

(2) Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danış-
manının tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına, li-
sans derecesi ile kabul edilenler için ise, en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorun-
ludur.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuru-
luşlarından da seçilebilir.

(4) Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde
tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı değişimi atamanın son süresini
izleyen yarıyıl içinde yapılır. İleriki tarihlerdeki istekler ve özel durumlar enstitü yönetim kurulu
tarafından değerlendirilir.

(5) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör ve doçentler veya yardımcı do-
çentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta
uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçi-
lebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 ‒ (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
yılda iki kez yapılır.  Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorun-
dadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendir-
mek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine
sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az 60, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 30, en çok 90 dakikadır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-
tanakla bildirilir.

(5) Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
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(6) Doktora yeterlilik komitesi, yeterlilik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrencilerin altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise onuncu yarıyılın
sonuna kadar başarıyla tamamlayamaması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans progra-
mına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı
olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.
Lisans dereceli doktora programında üç yıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 ‒ (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bu-
lunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 37 ‒ (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar
çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç
ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz veya Ha-
ziran-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38 ‒ (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul

tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim
dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.
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(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir, lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde, başarılı olamayanlar için talepleri halinde
31 inci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 39 ‒ (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı
dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eder.  Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine
doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış
belgesi verilebilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 40 ‒ (1) Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü
eğitim programıdır. Sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat
dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğ-
rencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar.  Sanatta
yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi, bireysel icra, gösteri
ve benzeri uygulama çalışmalarının; sanat dalına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem ge-
liştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine ge-
tirmesi gerekir.

(2) Sanatta yeterlilik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Süre
MADDE 41 ‒ (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Daha kısa
sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamaları başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje
çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süre verilir.
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(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Li-
sans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde 31 inci maddeye göre kendilerine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.

Danışman atanması
MADDE 42 ‒ (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmalık yapacak bir öğretim üyesini il-
gili enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın,
en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca uygun görülecek öğretim gö-
revlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 ‒ (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-
retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru‒cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.  Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 31 inci maddeye göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 ‒ (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 46 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALTI KÖŞE BAŞLI VİDALAR - MAMUL KALİTESİ C İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 4018)  (TEBLİĞ NO: MSG – MS - 2013/12)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011-2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya

konulan TS EN ISO 4018 “Altıköşe Başlı Vidalar - Mamul Kalitesi C” Standardı mecburi uy-

gulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından

revizyonu hazırlanan TS EN ISO 4018  “Altıköşe Başlı Vidalar - Mamul Kalitesi C” Standardı

imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 4018 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, anma çapı M5 ≤ d ≤ M64 için mamul kalitesi C olan altıköşe başlı vida-

ların özelliklerini kapsar.

Not - Bu mamul tipi, baş kısmına kadar diş açılmış olması hariç, ISO 4016 kapsamın-

dakiler ile aynıdır.

Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulursa,

bunlar ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1 ve ISO 4759-1 gibi mevcut uluslararası stan-

dardlardan seçilebilir.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 4018 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-

ların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4018 Standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin in-

ternet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

5/6/2013 tarihli ve 28668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gebze Yüksek Teknoloji

Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin

5 inci maddesinde “Yaz öğretimi” ibaresinden sonra gelen “MADDE 5” ibaresi “MADDE 28”

olarak düzeltilmiştir.
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12/6/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Haziran 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28675 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PLAN TADİLATI VE 18 UYGULAMASI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait olan Muğla İli, Milas İlçesi, Selimiye Beldesinde 

bulunan, 17200 m² tapu alanlı 1308-1309-1310 nolu parsellerin plan tadilatının ve 18 

uygulamasının yaptırılması işi 25 Haziran 2013 Salı günü saat:11.00’da teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Milas Şube Başkanlığı’na (Hacı İlyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 

Milas/MUĞLA) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Milas Şube Başkanlığı’ndan (Hacı İlyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 

Milas/MUĞLA) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 262-263-271-274 

  THK Milas Şube Başkanlığı (0 252) 512 12 29 5049/1-1 

————— 
MUHTELİF MUTFAK EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 32 kalem muhtelif mutfak 

ekipmanları alımı 20 Haziran 2013 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-364 5050/1-1 
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GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - a) Satışa esas bedeli en az 550,54 TL ile en çok 89.920,25 TL arasında değişen; 

19.06.2013 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 55,05 TL, en çok 

8.992,03 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, panelvan, ATV, 

kamyonet, motosiklet ve motorlu karavan vb. 42 adet araç; açık artırma suretiyle, Kapıkule Yolu 

Üzeri 8. Km. ARSLANLI Dinlenme Tesisleri Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 

20/06/2013 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile  

(0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.  

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. 

Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye 

İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 5026/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 4,41 TL. ile en çok 148.573,14 TL. arasında değişen; 

20/06/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL. en çok 

14.857,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto Parçaları, Motorsiklet yedek parçaları, 

Kol saatleri, Giyim Eşyaları, Tekstil, Cep Telefonu, Cep Telefonu aksesuar ve yedek parçaları, 

Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b 42 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi 

Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4. kat 

Toplantı Salonunda 21/06/2013 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5034/1-1 

—— • —— 
HATAY KUMANYA HİZMET ALIMI İHALESİNİN İPTALİ 

Türk Kızılayı Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörlüğünden: 

24.05.2013 tarih 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve ihale tarihi olarak 14 

Haziran 2013 günü yapılacağı duyurulmuş olan "Hatay ili Kumanya Hizmeti" alımı ihalesi iptal 

edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 5135/1-1 
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TECDE MAHALLESİNDE BULUNAN MALATYA BELEDİYESİNE AİT 

PARSEL SATILACAKTIR 

Malatya Belediyesinden: 

Tecde Mahallesinde Bulunan Malatya Belediyesine ait 5632 ada 4 nolu parselin satış işi 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı teklif Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1. İdarenin  

1.1. Adresi : Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü - İnönü Mahallesi İnönü 

Caddesi No: 218   44080 Merkez/MALATYA 

1.2. Telefon Numarası : 0 422 377 13 91 

1.3. Faks Numarası : 0 422 377 13 92 

2. İhale konusu işin 

2.1. Niteliği : Akaryakıt ile LPG istasyonu ve Ticaret alanında kalan parselin satışı işi 

2.2. Bulunduğu Yer: Tecde Mahallesi 5632 ada 4 nolu parsel 

2.3. Miktarı: 4.763,16 m2 alana sahip. 

3. Muhammen Bedeli: 4.500.000,00-TL (Dörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) dır. 

3. İhalenin; 

3.1. Yapılacağı Yer : Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

3.2. Tarihi ve saati : 25/06/2013 Salı günü, Saat 14.30 da 

3.3. Geçici Teminatı : 135.000,00 TL (Yüzotuzbeşbin Türk Lirası) den az olamaz. 

3.4. İhaleye iştirak edecekler 500,00 TL dosya bedelini idare hesabına yatırıp şartname 

satın almak zorundadır. 

4. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler; 

4.1. Teklif Mektubu 

4.2. Taşınmaz mal Satış Şartnamesi 

4.3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak 

zorundadır. 

4.4. Geçici Teminat makbuzu veya mektubu (Süresiz olmalı ve teminat mektupları 

toplamı ile aynı şubenin limitlerini göstermesi zorunludur.) 

4.5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 

4.6. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi (gerçek kişiler 

için)  

4.7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi, 

4.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 

4.9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.  

4.12. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.13. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2013 – Sayı : 28675 

 

4.14. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde 

herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların 

ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici vs. gibi) yerli bankalara 

veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı 

istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarından Türkçe’ye 

çevirmek zorundadır. 

5. İhaleye girebilmek için; 4. Maddede belirtilen belgelerle birlikte hazırlayarak 

25.06.2013 Salı günü, Saat 14:30’a kadar Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne 

sıra numaralı alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir. 

6. Başvuru Dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten 

sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. 

8. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

 4964/1-1 

—— • —— 

İÇME SUYU BORUSU TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 1 kalem Hdpe 100 Polietilen 25 atü İçme 

Suyu Borusu temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/73403 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK:25   48201 Milas / 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Toplam 1200m Ø 280mm PE 100 Polietilenden Mamül 

25 Atmosfer Basınç Dayanımlı İçme ve Kullanma Suyu 

Borusu 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

c) Teslim Tarihi  : Malzemelerin teslim süresi sözleşme imzalanmasına 

müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 02.07.2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 02.07.2013 Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5018/1-1 
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3 ADET 25 MVA, 154 kV TRAFO BUŞİNGİ ALIM İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı ihtiyacı olan 3 adet 25 MVA, 154 kV trafo buşingi alım 

işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası  : 2013/71323 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191     FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santralı ihtiyacı olan 3 adet 25 

MVA, 154 kV trafo buşingi alım işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin süresi 125 (yüzyirmibeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 08.07.2013 -15:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin 

yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 

0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 08.07.2013 saat 15:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  4884/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Yüksek Basınç Sıvı Kromatografi Hibrid Quadrupol Ultra Yüksek Çözünürlüklü Uçuş 

Zamanlı Kütle Spektrometresi alım ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü 

maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esas ve 

usullerin 19. Maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. 

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye 

davet edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/73729 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Balkan Yerleşkesi/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası :284 2238745-284 2230848 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :tubap@trakya.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Yüksek Basınç Sıvı Kromatografi Hibrid 

Quadrupol Ultra Yüksek Çözünürlüklü Uçuş 

Zamanlı Kütle Spektrometresi 

b) Teslim yeri/yerleri : Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme 

Merkezi 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 

takvim günü 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi – 

EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 27.06.2013 saat 14:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya 

da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğinin odaya kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Ön yeterlilik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlilik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu 
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4.1.2.4. Vekaleten ön yeterliğe katılması halinde aday adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler: 

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler 

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

b) Aday yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi. Adayın yukarıda sayılan 

belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin 

imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İstekli imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı 

olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Adayın organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler, 

- İstekliler, cihaza ait eğitimi verebilecek personele sahip olduğunu beyan edecek bilgi ve 

belgeleri sunmak zorundadır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman, Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar; 

Adaylar teknik şartnamede belirtilen tüm özellikleri ihaleye getirilmesi zorunlu olan 

orijinal katalog üzerinde tek tek belirteceklerdir. Ayrıca teknik şartnameye cevap hazırlanmalıdır. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - Adaylar yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. 

7 - Adaylar istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel 

tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine 

iade edilen belgelerin suretlerini de başvurularına ekleyebilirler, 

8 - Ön yeterlik dokümanı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri ve Koordinasyon Birimi adresinde görülebilir ve 50,00-TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 

27.06.2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan 

Yerleşkesi-EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 5025/1-1 
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TH70/29-34 BAĞ DEMİRİ VE BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : TH70/29-34 bağ demiri ve bağlantı elemanları alımı 

4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/72245 

Dosya No : 1326060 

1 - İdarenin 

a) Adresi : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel    : 0.372  252 40 00 (70 Hat) 

  Faks  : 0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : TH70/29-34 bağ demiri ve bağlantı elemanları 8 kalem 

b) Teslim yeri   : Yerli yükleniciler için: Kozlu T.İ.M. ve Üzülmez T.İ.M. 

iş sahası/ZONGULDAK 

  Yabancı yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak 

FOB limanı veya C+F Türkiye Limanıdır. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 24.06.2013 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplamında en düşük fiyat esasına 

göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.06.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü  

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5030/1-1 
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1 ADET KÖMÜR EBATLANDIRICI SİSTEMİNİN TEMİNİ VE MONTAJININ 

YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Tınaz Bağyaka hattı 

kömür alım bunkerlerinin altına İşletme tarafından belirlenecek hat üzerine 1 adet Kömür 

ebatlandırıcı sisteminin temini ve montajının yapılması işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası  : 2013/69379 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğünün ihtiyacı olan Tınaz Bağyaka hattı 

kömür alım bunkerlerinin altına İşletme tarafından 

belirlenecek hat üzerine 1 adet Kömür ebatlandırıcı 

sisteminin temini ve montajının yapılması işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : - Ebatlandıcı kırıcı ve tüm malzemelerin işletmeye 

gelme süresi 120 gün  

  - Demontaj ve montaj süresi yer tesliminden itibaren 

60 takvim günüdür.  

  - Toplam süre 180 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 03.07.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin 

yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 

0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 03.07.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5043/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğü’ne ait atölyelerin 57 (elliyedi) kişi ile 

kısmi süreli olarak çalıştırılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/73879  

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : elibilgiislem@eli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Lastik Atölyesi 10 (on) personel ile 01.08.2013-

31.07.2014 tarihleri arasında 1 (bir) yıl (12 ay) boyunca, 

Kaynak Atölyesi, Kaporta Atölyesi, Torna Atölyesi 19 

(ondokuz) personel ile 01.10.2013-31.07.2014 tarihleri 

arasında 10 (on) ay boyunca, Hafif Araç Tamir Atölyesi, 

Yıkama ve Yağlama Kanalları 28 (yirmisekiz) personel 

ile 01.12.2013-31.07.2014 tarihleri arasında 8 (sekiz) ay 

boyunca çalıştırılması hizmet alımı. 

b) Yapılacağı yer : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) İşin Süresi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır 

(365 takvim günü) 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale  

b) Yapılacağı yer  : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Tarihi ve saati : 04 Temmuz 2013 - 15.00 

d) Dosya no- : 2013-014/KÇLİ - ATÖLYE 

4 - İhaleye ait dökümanlar; T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/ 

ANKARA, T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. sokak No: 3 Bornova/İZMİR ve 

Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhale dükümanın ÇLİ’den temini için “Ziraat Bankası Çan ŞbTR44 

0001 0003 3809 6076 7650 01, Halkbankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, 

Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına döküman 

bedeli KDV dahil 100,00 TL (Posta ile: 110,00 TL) yatırılması karşılığı temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 04/07/2013 saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5042/1-1 
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MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ 

İLE (KISMİ TEKLİF’E AÇIK) OLARAK İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 

c) Elektronik Posta Adresi  : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Bölgemiz; 1 - Gölbaşı-Narlı İstasyonları 

arası yol yenilemesi yapılacak bölgede 3500 adet Makineli Ray Alın kaynağı ile 2 - Diyarbakır- 

Kurtalan İstasyonları arası yol yenilemesi yapılacak bölgede 4000 adet Makineli Ray Alın 

kaynağı yapılması İşi. (Kısmi teklife açık) olarak TCDD mal ve hizmet alımı yönetmenliğinin  

15. maddesi gereği Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna 24.06.2013 Tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200.-TL. bedelle 

temin edilebilir.  

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5071/1-1 

—— • —— 
TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN ÜRETİLECEK, 

AC/AC TAHRİK SİSTEMLİ, IGBT/IGCT KONTROLLÜ VE TRİFAZE SENKRON VEYA 

TRİFAZE ASENKRON MOTORLU YÜKSEK HIZLI TREN KONSEPT 

TASARIM PROJELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/75049 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

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

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: YÜKSEK HIZLI TREN KONSEPT TASARIM 

PROJELERİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 04.07.2013 günü ve saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5126/1-1 
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1 ADET 3D ÜÇ BOYUTLU TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

3D Üç Boyutlu Tarama Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/76145 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 3D Üç Boyutlu Tarama Cihazı Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 20.06.2013 Perşembe günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 20/06/2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5054/1-1 
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380 kV ADA II - PAŞAKÖY ENERJİ İLETİM HATTI KAMULAŞTIRMA HARİTASI 

YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/68642 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 

Sakarya 

b) Telefon - faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı; 380 kV Ada II - Paşaköy Enerji 

İletim Hattı kamulaştırma haritası yapım işi  

b) Yapılacağı yer : 380 kV Ada II - Paşaköy 

c) İşin süresi : 210 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

Sakarya 

b) Tarihi - Saati : 20.06.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenmiş olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz. 

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin 

imzasını taşıması zorunludur. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;  

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun idari şartnamede belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 

gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve 

istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 

gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, 

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest 

meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.  

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler idari şartnamede ki esaslara göre belirlenir. 
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4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin belgeler 

6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 

Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların 

Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki 

faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik 

hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur 

Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren 

tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren 

belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması 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. 

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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, 

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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.  
 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Asgari Mesleki 

Deneyim Süresi 

(Yıl) 

Asgari Benzer 

İş Deneyim 

Süresi (Yıl) 

Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 10 5 

Proje Mühendisi Harita Mühendisi 1   7 5 

Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 

Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 

2   5 2 
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Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi 

veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi 

ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi 

ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur. 

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye 

kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye 

kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, 

ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu 

hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı 

“Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası 

bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya 

mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma 

ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot 

ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Personelin 

niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe 

başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur. 

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli 

ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev 

alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli 

ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi 

ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli 

imar planı işlerini alt yüklenici kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması 

işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu 

olarak faaliyet gösteren bir alt yükleniciye yaptırabilecektir.  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji iletim 

hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı 

v.b)projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş 

olarak kabul edilecektir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 

5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 SAKARYA 

adresinde satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4834/1-1 
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380 kV OSMANCA-ADA II DGKÇS ENERJİ İLETİM HATTI KAMULAŞTIRMA 

HARİTASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/68655 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 

Sakarya 

b) Telefon - faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı; 380 kV Osmanca-Ada II DGKÇS 

Enerji İletim Hattı kamulaştırma haritası yapım işi 

b) Yapılacağı yer : 380 kV Osmanca-Ada II DGKÇS 

c) İşin süresi : 180 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

Sakarya 

b) Tarihi - Saati : 20.06.2013 - 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2013 – Sayı : 28675 

 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenmiş olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz. 

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin 

imzasını taşıması zorunludur. 

4.2.2 Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;  

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun idari şartnamede belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 

gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve 

istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını 

gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

4.2.3İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, 

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest 

meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.  

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler idari şartnamede ki esaslara göre belirlenir 

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin belgeler 

6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 

Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların 
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Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki 

faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik 

hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur 

Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren 

tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren 

belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması 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. 

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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, 

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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.  

 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Asgari Mesleki 

Deneyim Süresi 

(Yıl) 

Asgari Benzer 

İş Deneyim 

Süresi (Yıl) 

Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 10 5 

Proje Mühendisi Harita Mühendisi 1   7 5 

Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 

Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 

2   5 2 
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Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi 

veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi 

ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi 

ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur. 

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye 

kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye 

kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, 

ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu 

hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı 

“Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası 

bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya 

mezuniyet belgesi ile kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma 

ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot 

ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Personelin 

niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe 

başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur. 

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli 

ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev 

alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli 

ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi 

ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli 

imar planı işlerini alt yüklenici kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması 

işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu 

olarak faaliyet gösteren bir alt yükleniciye yaptırabilecektir.  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji iletim 

hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı 

v.b)projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş 

olarak kabul edilecektir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 

5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 SAKARYA 

adresinde satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4865/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 157 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 836 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46144 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen 

duyurulur. 

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 154 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 825 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46179 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 819 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46816 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen 

duyurulur. 

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 156 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 839 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46163 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen 

duyurulur. 

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 155 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 838 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46766 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen 

duyurulur. 

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 159 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 837 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45948 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen 

duyurulur. 

Belediye Meclisimizin 04/04/2013 gün ve 211 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2013 tarih ve 967 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi imarın 46192 ada 5 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen 

duyurulur. 4887/1-1 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen 

kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

 

Akademik Birim Bölümler 

Kadro 

Sayısı Kadro Unvanı 

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Yeni Medya 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Ekonomi (İngilizce) 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
İşletme (İngilizce) 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik (İngilizce) 
3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) 
3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği (İngilizce) 
3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Turizm İşletmeciliği 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Yönetim Bilişim Sistemleri 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 
3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Perfüzyon Teknikleri 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Anestezi 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu 
Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri 
3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Odyometri 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Diyaliz 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Radyoterapi 3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu 
Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 
3 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  

Meslek Yüksekokulu Optisyenlik 2 Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.  
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Başvuruda Gerekli Belgeler 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın 

listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri 

ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir.  

Belirtilen bölümlerdeki kadrolarla ilgilenen öğretim üyelerinin 28 Haziran 2013 tarihi 

mesai bitimine kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ile iletişime 

geçmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen veya Posta  

İletişim Bilgileri: 

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İstanbul 

Tel: 0 (212) 210 10 10 

Fax: 0 (212) 565 25 25 

www. nisantasi.edu.tr 

info@nisantasi.edu.tr 

 5131/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 05.03.2013 gün 050 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 15.05.2013 gün 897 sayılı kararı ile onaylanan Pursaklar İlçesi, Saray 

Mahallesi 98738 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 5053/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

31/05/2013 tarih, 28663 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Muhasebe ve Finans Tarihi 

Akademisi Vakfının (MUFİTAV)” adı, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/04/2013 

tarih, E: 2012/166, K: 2013/74 sayılı tashih kararı gereği “Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans 

Tarihi Vakfı” olarak değiştirilmiştir. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 5052/1-1 
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Türk Standartları Enstitüsünden: 

MAYIS 2013 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, 

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 

FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH GEREKÇESİ 

ÖZEL SAĞLIK 

ORTOPEDİ-SEDAT 

ERDİM 

TS 1446 35-HYB-1022 07.05.2013 YIILIK VİZESİNİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN OLUMSUZ 

TUNTAŞ AKIŞKAN 

DAĞITIM SİSTEMLERİ 

SAN. VE TİC. A.Ş. 

TS 10079-

TS 12850-

TS 13072-

TS 12844 

35-HYB-674 04.03.2013 FİRMA İSTEĞİ 

BAYIK PETROL VE 

TAR. ÜR. SAN. VE TİC. 

A.Ş. 

TS 11939 35-HYB-371 06.05.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

ÇELİK ÖZEL GÜV. VE 

EĞİT. HİZ. SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 12782 35-HY7B-843 16.05.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

MEHMET NİHAT YÜCE TS 10956-

TS 13004-

TS 10079 

35-HYB-2228 16.05.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

PEYSAN PEYZAJ PROJE 

MÜH. İNŞ. TAAH. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 12866 35-HYB-1243 14.05.2013 FİRMA İSTEĞİ 

BEYLER ORTOPEDİ - 

MUSTAFA SONGURLU 

TS 13181 35-HYB-1561 14.05.2013 FİRMA İSTEĞİ 

UNİTEM TEM. VE İLAÇ. 

HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 12524 35-HYB-2228 16.05.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

PRO-MER ÖZEL 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

VE MALZEMELERİ 

SANAYİ VE TİCARET 

LTD. ŞTİ. 

TS 13181 35-HYB-2158 14.05.2013 FİRMA İSTEĞİ 

OYA KUŞ-ÇİZGİ 

ORTOPEDİ ORTEZ 

PROTEZ 

REHABİLİTASYON 

MERKEZİ SANAYİ VE 

TİCARET 

TS 13181 35-HYB-2269 14.05.2013 FİRMA İSTEĞİ 

SONAS İNŞ. EMLAK 

TURİZM 

DANIŞMANLIK ÖZEL 

EĞİTİM HİZ. SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 13078-

TS 13082 

35-HYB-2291 14.05.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ÇİNE EŞİYOKLAR 

PETROL ÜRÜN. 

HAYVANCILIK SAN. 

VE TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 11939 35-HYB-932 21.05.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

BAŞAK DEPOCULUK 

A.Ş. 

TS 12663 35-HYB-2233 24.05.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

EGE SERAMİK SAN. VE 

TİC. A. Ş. 

TS 1446 35-HYB-102 23.05.2013 FİRMA İSTEĞİ 

 5036/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/208921 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı 

Fabrikası Müdürlüğü 
İl/İlçe Elmadağ/Ankara 

Adresi Samsun Yolu 40. Km. Tel-Faks 0 312 863 46 80 - 0 312 863 05 72 

Posta Kodu 06780 E-Mail mkeroket@mkek.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ertok Oluklu Mukavva Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Şevket Ertok 

Adresi 
Ankara Asfaltı 13 Km. 

Kemalpaşa/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kemalpaşa V.D. 3730226203  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Merkez - 117453  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5055/1-1 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/20909 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi 
İl/İlçe İstanbul/Eyüp 

Adresi 
Kazım Karabekir Cad. No: 4 

Alibeyköy 
Tel-Faks 0 212 499 11 11 - 212 499 11 66 

Posta Kodu 34060 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Halitoğulları İnşaat Nakliyat Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

Semerciler Mh. Milli Egemenlik Cd. 

Akkoç İş Hanı No: 2 K: 4 

Adapazarı/Sakarya 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4560003597  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 23609/31941  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5069/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent

ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve

İşletmecilerine Uygulanmasına Dair  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik 

— Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Avrasya Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Avrasya Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Avrasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Avrasya Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Altı Köşe Başlı Vidalar - Mamul Kalitesi C ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4018)

(No: MSG - MS - 2013/12)

DÜZELTME

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik ile ilgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


