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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Ebola Virüsü Salgınıyla Uluslararası Düzeyde Mücadele Toplantısına katılmak üzere;
3 Kasım 2014 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  30 Ekim 2014
     68244839-140.03-268-566

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9889 sayılı yazınız.
Ebola Virüsü Salgınıyla Uluslararası Düzeyde Mücadele Toplantısına katılmak üzere,

3 Kasım 2014 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet
etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Kasım 2014
PAZARTESİ
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YÖNETMELİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji

Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine, yö-

netim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine 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) Araştırmacı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini, öğretim elemanlarını ve

diğer çalışanlarını,

b) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini,

c) Merkez (AİBÜ-TTMER): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

e) Ulusal Projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,

f) Uluslararası Projeler: Avrupa Birliği fonlarından desteklenenler dâhil tüm dış kaynaklı

projeleri,

g) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 3 Kasım 2014 – Sayı : 29164



İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ; Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında var olan

işbirliğini izlemek, değerlendirmek, yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni iş-

birliği modelleri geliştirmek, Üniversite birimleri ile sanayi kuruluşları arasında işbirliği ko-

nusunda koordinasyonu sağlamak, Ar-Ge faaliyetlerini Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek

şekilde teşvik ederek nitelik ve nicelik yönünden artırmak, Üniversitede üretilen bilgileri sa-

nayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak, Üniversite-sanayi işbirliği

çerçevesindeki proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak, fikri ve sınai mülkiyet

haklarının yönetilmesi ve özellikle bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistemin oluş-

masına yönelik çalışmalar yürüterek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, belirtilen amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Merkezin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak.

b) Araştırmacı ve sanayici havuzu veri tabanlarını oluşturmak ve güncellemek.

c) Sanayi kuruluşları bünyesinde uygulama, staj gibi olanakları araştırarak taraflar ara-

sında köprü kurmak.

ç) Araştırmacıların, Ar-Ge faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği sorunların çözül-

mesinde yardımcı olmak.

d) Araştırma sonuçlarının inovasyona dönüştürülmesine yardımcı olmak, araştırma so-

nuçlarını iş dünyasına duyurmak.

e) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda, kurs, sertifika programı

gibi eğitimler düzenlemek.

f) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda seminer, sempozyum,

çalıştay, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

g) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda, yurt içindeki ve yurt dı-

şındaki diğer üniversiteler, dernekler, vakıflar, odalar ve şirketler dâhil, kamu ve özel kurum

ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak.

ğ) Araştırmacılara ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgi

sunmak, fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, büt-

çeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında danışmanlık sunmak.

h) Araştırmacılar ile sanayi kuruluşlarını ortak Ar-Ge projeleri yürütmeye teşvik etmek,

eşleştirmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

ı) Araştırmacılar tarafından yapılan tüm proje başvuruları ile kabul edilen projelerin ve

yine araştırmacılar veya Üniversite tarafından tescil başvurusu yapılan ve tanınan fikri mülkiyet

haklarının kaydını tutmak ve izlemek, buna ilişkin Üniversitenin ve diğer kurumların veri ta-

banlarından yararlanmak ve bunların gelişmesi amacıyla bilgi girişi konusunda katkı sağlamak.
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i) Üniversitenin fikri mülkiyet hakları politikasını oluşturmak ve yürütmek.

j) Ticarileşme potansiyeli bulunan projeleri ve fikri mülkiyet varlıklarını seçmek, bun-

lara dair iş modellerini ve planlarını hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak, bu sü-

reçlerle ilgili danışmanlık sunmak, araştırma sonuçlarını ve fikri mülkiyet haklarını tanıtmak.

k) Patent, marka, ıslahçı hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının Üniversite adına tescili

işlemlerinin takibi, bunlar üzerinde üçüncü kişilere lisans dâhil çeşitli sözleşme hakları tanımak.

l) Araştırmacılar için girişimciliği teşvik etmek, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak, şirketleşme faaliyetlerine yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

(2) Merkez, yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak

kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak

uygun nitelikte, konusunda uzman ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki yıl için

görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla

görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür faaliyetlerinde Rektör

ve Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişiyi yardımcı

olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Mü-

dür, Merkezin verimli çalışması için gerekli gördüğü teknik ve idari kadroyu Yönetim Kuru-

lunun kararı ve Rektörün onayı ile oluşturur.

(4) Müdür; Merkez birimlerine, faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek üzere sorumlu

personel görevlendirmek için Rektöre teklifte bulunur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda, Yö-

netim Kuruluna Başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak.

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sun-

mak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; bir rektör yardımcısı, Müdür ve beş üye olmak üze-

re toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Rektör tarafından belirlenen rektör

yardımcısıdır. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler, tercihen Mühendislik, fen, sağlık, ziraat ve

doğa bilimleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden olmak üzere Üniversitede görev

yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Görev

süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya Müdürün daveti üzerine yılda en

az iki kez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır. Kararların alınması sırasında eşitlik olursa Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış

sayılır.

(3) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yö-

netimi ile ilgili kararlar alarak Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin faaliyet programlarını hazırlayarak karara bağlamak ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin

esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma prog-

ramını hazırlamak.

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerle ilgili esasları belirlemek.

d) Merkezin eğitim, işbirliği, yayın, etkinlik ve danışmanlık taleplerini değerlendirip

karara bağlamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

Alt birimler

MADDE 11 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uzmanlaşmaya ve

işbölümüne yönelik alt birimler kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari

ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek

156 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Başkan Vekili: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekilini,

c) Mütevelli Heyet: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

f) Vakıf: Dünya Eğitim Vakfını,

g) Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniver-

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, Vakıf yönetim organı tarafından, ilgili mev-

zuat hükümlerinde belirtilen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl süreyle seçilen en az yedi

kişiden oluşur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Rektör Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup,

Başkanlığa veya Başkan Vekilliğine seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara ka-

tılamaz. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
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(2) Mütevelli Heyet kendi içinden bir başkan seçer. Mütevelli Heyet üyelerinden biri

görevinden ayrıldığında, yeri boşalan üyenin yerine en geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni

bir üye seçilir. Başkan ve üyeler ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden

Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite men-

supları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez.

(3) Seçilen Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri Başkan tarafından Yükseköğretim Ku-

ruluna bildirilir.

(4) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf  Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli

Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda

onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri

için 2547 sayılı Kanunda öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli heyet başkan ve üyelerine bunun

dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

(5) Mütevelli Heyet, ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve

kararlar alır.

Mütevelli heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır;

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları plan-

lamak ve uygulamak,

c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlem-

lerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

ç) Yükseköğretim Kurulunun onayıyla Üniversitenin Rektörünü seçmek ve bu Yönet-

meliğe uygun olarak atamasını yapmak,

d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin söz-

leşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden

alınmalarını onaylamak,

f) Üniversite bütçesini kabul etmek ve uygulanmasını izlemek,

g) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve yönetmek,

ğ) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı

vermek,

h) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını

ve öğrenci kontenjanlarını belirleyerek Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

ı) Üniversitenin yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ile ya-

pılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak iş birliği protokollerini değerlendir-

mek,

i) Öğrencilerden alınacak ücretleri ve ödeme şekillerini tespit etmek,
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j) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçü ve sürede, yetkilerinden bir kısmını Başkana,

Rektöre ve Üniversitenin diğer organlarına devredebilir.

(3) Mütevelli Heyet akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli ön-

lemleri alır. Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve

atanması; Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ek

olarak, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilecek diğer şartlara göre yapılır.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından en fazla dört yıl için bir

Başkan ve en fazla dört Başkan Vekili seçer. Süresi dolan Başkan ve Başkan Vekilleri yeniden

seçilebilir.

(2) Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) olup, Mütevelli Heyetin kendi-

sine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen

görevleri yürütür. Başkan, yokluğunda Başkan Vekillerinden birini yerine vekil olarak görev-

lendirir ve gerekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir. Başkan Müte-

velli Heyet üyeleri arasında çeşitli alanlarda ihtisas komisyonları kurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Senato

MADDE 8 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rek-

törlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için

seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senatonun görevleri; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar

vermek, Mütevelli Heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirmek, bir sınava bağlı ol-

mayan fahrî akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak, verilen

diğer görevleri yapmak ve 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az

iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de top-

lantıya çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreteridir.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ve Senato tarafın-

dan, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri; Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün

getireceği konularda karar almak ve önerilerde bulunmak, fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer

akademik birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin ka-

rara bağlamak ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.
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Rektör

MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversite içinden veya dışından, Yükseköğretim Kurulunun

olumlu görüşü alındıktan sonra, Mütevelli Heyet tarafından dört yıl için atanır. Süresi dolan

Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, yeni Rektör seçilinceye kadar eski

Rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir. Görevin

vekâleten yürütülmesi durumunda Rektörlüğe vekâlet edecek kişi ile ilgili Yükseköğretim Ku-

rulunun olumlu görüşü alınır. Vekâlet süresi altı aydan fazla olmaz.

(2) Rektör;  ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görev-

leri yapar ve yetkileri kullanır. Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, plan-

lanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması,

eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında Mütevelli Heyete karşı sorumludur ve

Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan kararların uygulanmasını sağla-

makla görevlidir.

(3) Rektöre Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. Rektör, bu yetkisini

kullanır veya bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde dekan veya enstitü müdürlerine devredebilir.

(4) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

Rektör yardımcıları

MADDE 11 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı

profesörleri arasından en çok üç kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Mü-

tevelli Heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi

sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman

yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.

Dekanlar ve enstitü müdürleri

MADDE 12 – (1) Dekanlar, Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olum-

lu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından atanır.

(2) Rektöre bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli

Heyet tarafından atanır. Dekanların ve enstitü müdürlerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi

dolan dekan ve enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(3) Dekanlar ve enstitü müdürleri, birimlerinin temsilcileridir ve birimlerinin öğretim

kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel

araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin

sağlanmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Dekanlar ve enstitü müdürleri, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen

görevleri yapar.

Genel Sekreter

MADDE 13 – (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin

tüm idari işlerinden sorumlu yöneticidir. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rek-

törün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.

(2) Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
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Öğretim elemanları

MADDE 14 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar

ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Öğretim üyeleri; bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, doçent

ve yardımcı doçentlerdir.

(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumla-

rındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Mütevelli Heyet tarafından be-

lirlenir.

(4) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri

yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanlarının ve yöneticilerin girişimleriyle yürütülecek

araştırma ve geliştirme projeleri, Rektörlük tarafından incelenir, değerlendirilir ve karara bağ-

lanmak üzere Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Değerlendirme yapılırken, projenin Üniver-

siteye katkısı ve Üniversiteye sağlayacağı gelir göz önünde bulundurulur.

(2) Tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yap-

maları Rektörlük iznine bağlıdır.

(3) Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmet-

lerinden elde edilecek gelirlerden, telif hakları dâhil, ne ölçüde yararlandırılacakları ile ilgili

esaslar, Senato tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Gelir kaynakları

MADDE 16 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır;

a) Öğrencilerden alınacak ücretler,

b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,

c) Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

ç) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve kurucu vakıf tarafından yapılacak

yardımlar,

d) Bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Ku-

rumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli

Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde eğitim-öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve Fakülte ile iliş-
kilerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

eğitim-öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve Fakülte ile ilişkilerinde uyu-
lacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim Dalı Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili Anabilim

Dalı Kurulunu,
b) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
e) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Öğretim Dili ve Eğitim Şekli

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Bu eğitim süresini ba-

şarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-
zın lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı
ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ko-
şullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Fakültede dersler Türkçe verilir. Ancak Senatonun kararı ile öğretim

programındaki bazı dersler yabancı dilde verilebilir.
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Öğretim programları
MADDE 7 – (1) Öğretim programı Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kuru-

lunca kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş ol-
duğu dersler ortak zorunlu derslerdir. Ortak zorunlu derslerin alınması zorunludur. Seçmeli
dersleri alırken öğrencinin isteği göz önünde tutulur. Fakültede birinci, ikinci, üçüncü ve dör-
düncü sınıflarda yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim ya-
pılır. Beşinci sınıfta eğitim öğretim, ders saatleri ve konuları arasında koordinasyon esasına
göre düzenlenmiş olan entegre sistemle yürütülür. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından
bitirme stajları dönemine geçilir. Bu dönemde her staj bir derstir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Se-

natonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, Fakülte Kurulu gerekli gördüğü
durumlarda stajları daha önce başlatıp daha geç bitirebilir.

Sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 9 – (1) Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile stajlar bir

önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede eği-
tim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının
bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa,
ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece
başarısız olduğu ders/dersleri veya staj/stajları tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa
geçer.

(2) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu dersleri ver-
mek zorundadırlar.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on altı

haftalık iki dönemden oluşur. Bu süre gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile on dört haftadan az olmamak üzere değiştirilebilir. Yarıyıl/yılsonunda uygulanan ya-
rıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik
takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Beşinci sınıftaki eğitim şekli aşağıda
belirtildiği şekilde yapılacaktır. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Üçüncü sınıf klinik gözlem
MADDE 11 – (1) Üçüncü sınıf gözlemci öğrenciler belirlenen kliniklerde gruplar ha-

linde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar.
Dördüncü sınıf stajı
MADDE 12 – (1) Klinik uygulama miktarı anabilim dalının önerisi ve Fakülte Kuru-

lunun onayı ile eğitim yılı başında ilan edilir. Staj süresince yapmak zorunda olduğu pratik uy-
gulamaların %70’ini tamamlayamayan öğrenci pratik uygulamadan başarısız sayılır ve o pratik
uygulamayı bir sonraki eğitim yılında tekrar eder. Pratik uygulamanın %70’ini tamamlayan
ancak tamamını bitiremeyen öğrenci genel sınava giremez. Eksik kalan uygulamalarını aka-
demik takvimde belirtilen telafi süresinde tamamlar. Bu tarihlerde eksik uygulamalarını başarı
ile tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Telafi süresi içinde de
eksik uygulamalarını tamamlayamayan öğrenci klinik uygulamalarını bir sonraki eğitim yılında
tekrar eder.
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Beşinci sınıf eğitimi
MADDE 13 – (1) Beşinci sınıf eğitimi komite dersleri ve bitirme stajları dönemi olmak

üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
(2) Komite dersleri:
a) Komite dersleri ders yılı ile birlikte başlar ve yirmi beş iş günü sürer. Bu süre gerekli

görülürse Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla değiştirtebilir.
b) Komite sınavını başarı ile geçen öğrenciler bitirme stajlarına başlamaya hak kazanır.

Başarısız öğrenciler bütünlemeye kalır, bütünlemede başarısız olan öğrencilere bir defaya mah-
sus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınav tarihinde ek sınav hakkı verilir.
Bütünleme veya ek sınavdan başarılı olan öğrenciler bir sonraki stajdan eğitim öğretime dâhil
olur. Ek sınavdan başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim döneminde komiteyi tek-
rarlayarak staj programına katılır.

(3) Bitirme stajları:
a) Bitirme stajı dönemindeki eğitim programının amacı öğrencinin daha önceki yıllarda

edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak öğrenciye hekimlik sana-
tının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını yalnız başına kaldı-
ğında bu sanatı en iyi şekilde uygulayabilecek düzeye getirmektir.

b) Bitirme stajındaki stajlar ve süreleri eğitim dönemi başında eğitim komisyonu tara-
fından açıklanır.

c) Bu dönemde başarılı sayılabilmek için aşağıdaki şartların her ikisi de gereklidir.
1) Bildirilen stajlara devam etmiş olmak ve iş barajlarını eksiksiz yerine getirmiş ol-

mak.
2) Her staj döneminin sonunda ilgili anabilim dalı veya klinik sorumlusundan ilgili sta-

jın başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren belgeyi almış olmak.
ç) Bitirme stajları dönemindeki stajların her biri için öğrencilere takdir edilen ve “Ba-

şarılı” ya da “Başarısız” olarak verilen not Dekanlıkça Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gön-
derilir. Bitirme stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrencilere başarısız oldukları
staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bitirme stajları dönemini başarı
ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın diş hekimi diploması verilir.

Devam mecburiyeti
MADDE 14 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuarlara ve stajlara devam

etmek zorundadırlar.
(2) Mazeretleri ne olursa olsun, öğrenciler teorik derslerin %30’undan; uygulamalı ders-

ler, staj ve laboratuarların %20’sinden daha fazlasına katılmazlarsa devamsız sayılırlar. Bu du-
rumdaki öğrenciler yarıyıl/yılsonu, genel, bütünleme ve tek ders sınavına alınmazlar ve ken-
dilerine NA notu verilir.

(3) Bitirme stajlarının %20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai
dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

(4) Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve laboratuarlara devam yükümlülükleri ile uy-
gulamaya ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

(5) Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı
tarafından izlenir ve değerlendirilir.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 15 – (1) Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik, pratik, uygulama

veya laboratuar çalışmalarından oluşur. Derslerin kredi değerleri Fakülte Kurulunun önerisi ve
Senato onayı ile belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Sınav Hakları

Sınavlar
MADDE 16 – (1) Sınavlar ara, yarıyıl, yılsonu, genel, bütünleme, mazeret sınavı olarak

yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olabilir. Uygulamalı derslerin sınavları
uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders
niteliğindeki ödev, laboratuar ve klinik çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara
sınav yerine geçebilir.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebep veya 9/12/2011
tarihli ve 28137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İş-
leri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğine göre geçerli raporu olan öğrencilerden,  sınavlara ka-
tılmamış olanlar için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı açıl-
maz.

(3) Teorik derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere yarıyıl, yılsonu ve
bütünleme sınavı hakkı tanınır. Klinik/pratik uygulamalı derslerin devam zorunluluğunu yerine
getiren ve zorunlu iş yükünü tamamlayan öğrencilere genel ve bütünleme sınav hakkı tanınır.
Yarıyıl, yılsonu, genel ve bütünleme sınavı bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar
için mazeret sınavı yapılmaz. Komite sınavından başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına
girer. Devamsızlıktan kalan öğrenci bütünleme sınavına giremez.

(4) Ortak zorunlu dersler için 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ile Sınav ve Değerlen-
dirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Pratik uygulaması olan derslerde tamamlanması gereken iş miktarı

ve sınavlara etkisi anabilim dalının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile eğitim yılı başında
ilan edilir. Bir dersteki başarı durumu; yarıyıl, yılsonu, genel veya bütünleme sınavı, laboratuar,
pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınavların not ortalamasının birlikte değerlen-
dirilmesi ile belirlenir.

(2) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o
dersin ara sınavları ile diğer çalışmalarından almış olduğu not ortalamasının % 50’si ile yarıyıl,
yılsonu, genel veya bütünleme sınav notunun % 50’sinin toplanmasıyla elde edilen nottur. Öğ-
rencinin ara sınavı not ortalaması ne olursa olsun başarılı sayılması için yılsonu, genel ve bü-
tünleme sınavından en az 50 puan alması gerekir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayıl-
maları için hesaplanan yılsonu not ortalamasının en az 60/CC olması gereklidir.

Sınavın geçerliliği
MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sı-
nava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve öğrenci hakkında disiplin
soruşturması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten 0/FF notu ile başarısız olmuş sayılır. Di-
siplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.
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Notlar
MADDE 19 – (1) Bir öğrenciye laboratuar, uygulama, proje, ödev ve benzeri yarıyıl

içi çalışmaları ile ara sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınav sonuçları ve devam durumu dikkate
alınarak, Fakülte Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı tarafından aşağı-
daki harf notlarından biri, yarıyıl ders notu olarak takdir edilir.

(2) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Yarıyıl Harf Notlarının Katsayının 100 Puan

Ders Notu Katsayısı Üzerinden Karşılığı
AA 4.0 90-100
BA 3.5 80-89
BB 3.0 70-79
CB 2.5 65-69
CC 2.0 60-64
FF 0 0-59

(3) Ayrıca; (I) eksik, (S) yeterli, (U) yetersiz ve (NA) devamsızlık nedeni ile başarısız
olarak ifade edilir.

a) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde,
ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten
(I) notu aldığı takdirde; yarıyıl ders notlarının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim tari-
hinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi
halde (I) notu (FF) veya (U) notuna çevrilir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde,
Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir
sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) (S) notu, kredisiz derslerden geçen öğrencilere verilir.
c) (I), (S) ve (U) notu, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.
ç) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA)

notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
d) Yarıyıl ders notları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve

bu Daire tarafından açıklanır.
Notlarda maddi hata
MADDE 20 – (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu

ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hata yapılmış olması halinde düzeltme istemi; öğren-
cinin veya öğretim elemanının, dersin verildiği bölüm başkanlığına yazılı başvurusu üzerine,
ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Notlarla ilgili maddi hataların, aka-
demik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde başvurulmuş olması kaydıyla, ders ekleme-bı-
rakma süresinin sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalaması
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yılsonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğren-
cinin dönemlik ve yıllık dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile 19 uncu
maddede gösterilen yarıyıl/yıl harf notu katsayısının çarpımından elde edilir. Yıllık alınan ders-
lerde ise toplam kredi tutarı, dersin kredi değerinin iki ile çarpılması sonucu elde edilen değerin
bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde gösterilen yarıyıl harf notu katsayısının çarpımından
elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde
edilen ortalama, virgülden sonraki üçüncü hanenin yuvarlanması suretiyle virgülden sonraki
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iki hane esas alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl sonu ve gerekse genel not ortalamasında,
AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden
alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar
MADDE 22 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önli-

sans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-
mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılır. Bu kişilere önlisans diploması verilebilmesi için,
ilk dört yarıyıl programındaki ders ve stajların her birinden en az CC ve/veya S notu alarak ta-
mamlamış olmaları gerekir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 23 – (1) Beş yıllık diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere

diş hekimliği diploması verilir. Öğrenciye diş hekimliği diplomasının verilebilmesi için, öğ-
rencinin programdaki alması gereken ders ve stajların her birinden en az CC ve/veya S notu
alarak tamamlamış olması gerekir. Derecelendirme, diş hekimliği eğitim-öğretim süresini beş
yılda tamamlamış mezunlar arasından genel not ortalamasına göre yapılır.

(2) Genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler şeref; 3.50 ve daha yukarı
olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olurlar.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması alabilme-
leri için, en az son iki yarıyıl Fakültede öğrenim görmüş olmaları şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 28/1/1989 tarihli ve

20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri
Yönetmeliği, 27/8/1994 tarihli ve 22034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üni-
versitesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Çerçeve Yönetmelik,
11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Ön Li-
sans ve Lisans Eğitim Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 26/8/2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KADIN SAĞLIĞI VE YARDIMLI 
ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı

ve Yardımlı Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yar-

dımlı Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kalite Güvence Sorumlusu: Merkezin kalite güvence ile ilgili sorumluluklarını yerine

getiren kişiyi,
b) Merkez (İKÇÜ-KASAMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yar-

dımlı Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadın ve erkek üreme sağlığı pelvik, taban bozuklukları, jinekolojik endokrinoloji

açısından toplumu bilgilendirmek, eğitim toplantıları düzenlemek,
b) Üreme sağlığı açısından yardımcı üreme teknolojilerine teknolojik destek sağlamak,
c) Androloji laboratuvarı kurulması ve erkek infertilitesi tedavisinde teknolojik destek

sağlanması,
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ç) Subfertilite tanı ve tedavisinde inovasyona öncülük etmek,
d) Jinekolojide minimal invaziv cerrahi yöntemlerin kullanımının arttırılmasına ve yeni

yöntemler geliştirilmesine öncülük etmek,
e) Üreme endokrinoloji ve subfertilite ve ürojinekoloji konularında cerrahi ve medikal

kit üretimine öncülük etmek,
f) Üreme endokrinoloji ve subfertilite, ürojinekoloji konularında tıbbi personel yetişti-

rilmesine katkı sağlamak,
g) Kadın sağlığı konusunda uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapılması, kongre

ve sempozyumlar düzenlemek,
ğ) Pelvik taban bozuklukları, üreme endokrinolojisi, endoskopik cerrahi ve kozmetik

jinekoloji konularında mezuniyet sonrası hekim eğitimine katkı sağlamak,
h) Obezite ve buna bağlı kadın sağlığı sorunları hakkında toplumun bilinçlendirilmesi

ve koruyucu önlemlerin geliştirilmesine öncülük etmek,
ı) Anne ve bebek sağlığının korunması, perinatal morbiditenin azaltılması konularında

topluma öncülük etmek,
i) Yardımlı Üreme Teknikleri birimi kurmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları yönünde aşağıdaki görev ve faaliyetleri yerine getirir;
a) Üreme sağlığını koruma ve üreme rahatsızlıklarını tedavi amacı ile poliklinik hizmet

vermek,
b) Pelvik taban bozukluklarının tanı ve tedavisini yapmak,
c) Kadın ve erkek üreme sağlığı, pelvik taban bozuklukları, jinekolojik endokrinoloji

konularında eğitim toplantıları düzenlemek,
ç) Endoskopik cerrahi alanında uygulama, araştırma ve mezuniyet sonrası eğitim prog-

ramları düzenlemek,
d) Kadın sağlığıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve gelişmelere

ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzen-
lemek,

e) Pelvik taban bozuklukları, üreme endokrinolojisi ve kozmetik jinekoloji konularında
mezuniyet sonrası hekim eğitimine katkı sağlayacak kurs ve çalıştaylar düzenlemek,

f) Kadın sağlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle
koordinasyon ve işbirliği sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini ger-
çekleştirecek girişimlerde bulunmak,

g) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüt-
tüğü çalışmaları bir çatı altında toplamak ve bilimsel çalışmaları desteklemek,

ğ) Üreme sağlığı, pelvik taban bozuklukları ve jinekolojik endoskopi alanında lisansüstü
programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yü-
rütülmesine katkıda bulunmak,

h) Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin ihtiyaçlarına öncelik veren, faaliyet alanları ile ilgili
araştırma projeleri hazırlamak,

ı) Kadın sağlığı konusunda ve ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık
yapmak,

i) Üniversitenin diğer bölümleri ile ortak projeler yürütmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Çalışma grupları,
ç) Kalite güvence sorumlusu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadın sağlığı konusunda bi-

limsel çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz altı aydan fazla
görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, alınan kararları ve hazırladığı çalışma progra-

mını uygulamak,
b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor

düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak,
d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler

yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,
g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 9 – (1) Merkez müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili

anabilim dallarında (Kadın hastalıkları ve doğum, üroloji dermatoloji, histoloji embriyoloji,
endokrinoloji ve metabolizma) görev yapan en fazla iki öğretim üye veya görevlisini müdür
yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün önerisiyle, iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcıları görev süreleri
sona erdiğinde tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yar-

dımcı olmak,
b) Gerekli hallerde Müdüre vekalet etmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden

oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer Yönetim Kurulu üyesi; Üniversite Öğre-
tim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin kalan süreyi tamamlamak
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üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından hazırlanan gündem madde-
lerini görüşerek karar alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katı-
lanların oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek,

b) Merkezin bütçe önerisini hazırlamak,
c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
ç) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.
Çalışma grupları
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalış-

malar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapı-
lacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve
bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yö-
netim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği
faaliyetlerle ilgili bir raporunu Müdüre sunar.

Kalite güvence sorumlusu
MADDE 12 – (1) Kalite güvence sorumlusu, sağlık alanında en az lisans mezunu, ter-

cihen kadın hastalıkları alanında en az 2 yıllık lisansüstü eğitimi olan personel arasından, Mü-
dürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Aynı usulle görev süresi sona
erdiğinde yeniden görevlendirilebilir.

(2) Kalite güvence sorumlusu, Merkezin kalite güvencesinden, yürütülen tüm projelerin
kalite güvence ile ilgili basamaklarının kontrolünden ve dokümantasyon hizmetlerinin yürü-
tülmesinden sorumludur.

Sekretarya
MADDE 13 – (1) Sekretarya, tercihen sağlık alanında en az önlisans mezunu olan per-

sonel arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE HAKLARINI KORUMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını

Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Hastane: Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma

Hastanesini,
ç) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlakî, sosyal ve duygusal geli-

şimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan
çocuğu,

d) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama
ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
g) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası

ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında gü-
venlik tedbirine karar verilen çocuğu,

ğ) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Çocuk hakları alanında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşme-

sinin öngördüğü evrensel standartlara ulaşılması hedefi ile; Merkezin amaçları şunlardır:
a) İhmal ve istismara uğrayan çocukların, Hastane bünyesinde ve ortak kullanımdaki

diğer sağlık tesislerinde tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaları
yapmak.
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b) Hastaneye başvuran çocuklardan ihmal ve istismara uğramış olduğu kuşkusu bulunan

çocukları tıbbi ve adli yönden değerlendirmek; tanı, tedavi ve izlemleri ile raporlama işlemlerini

gerçekleştirmek.

c) Suça sürüklenen çocuklar ve engelli çocuklar gibi dezavantajlı çocuklarla ilgili her

türlü etkinliği ve araştırmayı yapmak ve bu alanda eğitim hizmeti vermek.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Hastane bünyesinde ilgili bilim dalları olan pediatri, adli tıp, çocuk psikiyatrisi, çocuk

cerrahisi vb. anabilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak ihmal ve istismara

uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlemlerinin, disiplinler arası yaklaşımla, çocuğun yüksek

yararı gözetilerek gerçekleştirilebilmesi için gerekli personel, araç-gereç ve teknik olanaklara

sahip araştırma ve uygulama ortamları oluşturarak çalışmaları yürütmek.

b) Hastaneye başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulma-

sına yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak ve bu konuda diğer

çocuk koruma merkezleriyle iletişim içinde olmak.

c) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü ve yüksekokulların ilgili bölüm, anabilim

dalı ve bilim dallarının işbirliği ile çocuk ihmal ve istismarı, suça sürüklenen çocuklar başta

olmak üzere dezavantajlı çocuklar ve çocuk haklarını koruma çerçevesinde;

1) Üniversite içinde ve dışındaki hedef gruplara yönelik hizmet içi eğitim programları

ve seminerler düzenlemek,

2) Toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması için topluma yönelik eğitim çalış-

maları yapmak,

3) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,

4) Danışmanlık hizmeti vermek,

5) Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

6) Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre

gibi eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek, işbirlikleri yapmak,

7) Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak,

8) Çocuk hakları politikalarının geliştirilmesine ve her düzeyde uygulanmasına çocuk-

ların katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasına destek olmak; bu doğrultuda ço-

cukların, katılımcı ve yönlendirici olduğu organizasyonlar, aktiviteler ve çalışmalar yapmak,

9) Konuyla ilgili olarak yerli ve yabancı diğer üniversite, fakülte, yüksekokul, kamu

kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma

merkezleri ile iletişim içinde olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu
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Müdür, Müdür Yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili bilim dalında uzmanlaşmış olup bu konuda akademik,

tıbbî ve idarî deneyime sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile Rektör

tarafından üç yıl için iki Müdür Yardımcısı görevlendirilir, süresi biten Müdür Yardımcıları ye-

niden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunamadığı hallerde yerine Müdür Yardım-

cılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona er-

diğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulun-

mak.

c) Yönetim Kurulu gündemini Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

e) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, personelin görev ve

sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçeve-

sinde yapılıp yapılmadığını denetlemek.

ğ) Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve bunların önerisi ile

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; Adli Tıp, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hasta-

lıkları; Çocuk Cerrahisi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalları; Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı; Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve

Sosyoloji Bölümleri; Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü ve Merkezin faaliyet alanıyla

ilgili diğer öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam dokuz kişi-

den oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar

görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı ile

olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır. Müdür olmadığı zamanlarda toplantıya Müdür Yardımcılarından biri başkanlık eder. Ge-

rektiğinde Merkezde çalışan diğer personel, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantıla-

rına davet edilebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından sürdürülen etkinliklerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe

ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli ted-

birleri ve kararları almak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-
mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-
rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Merkezin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda daimi ya da geçici çalışma birimleri
oluşturarak bunların görevlerini düzenlemek ve izlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-
lamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilen en az on üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda bir kez olağan olarak toplanır.
Yönetim Kurulu üyeleri de bu toplantılara katılırlar. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun onayı ile çalışma alanlarındaki ihtiyaca göre ça-

lışma birimleri kurulabilir.
(2) Çalışma birimlerinde; Üniversitede konuyla ilgili çalışmalara katkı sağlayabilecek

tüm öğretim elemanları görev yapabilir.  Her bir çalışma biriminde Merkez Yönetim Kurulu
üyelerinden en az birinin yer alması esastır.

(3) Çalışma birimleri, kendi çalışma alanları konusundaki faaliyetleri planlamak, de-
ğerlendirmek ve Müdüre raporlamakla sorumludur.

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim 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: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Türkçe: Türkiye Türkçesini,

e) Türk dili: Yaşayan bütün Türk yazı dillerini,

f) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimi konularında çalışmalar yaparak ortak eği-

tim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
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c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi öğ-
retmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj
yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak.

ç) Türkçe öğretimi yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyal-
ler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, Türk dilinin ve kültürünün
öğretimi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunanlara ödüller vermek.

e) Türkçenin anadil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve aynı şekilde Türkiye’deki
üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf
öğrencilerine ve mezunlarına yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik uygulama prog-
ramları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında Türkçe dil sınavları ve sertifikalı Türkçe dil yeterlilik sınavları
düzenlemek.

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri
Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

ı) Türkçe dil öğretimi alanında yurtiçinde ve yurtdışında hizmet içi kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili profesör veya doçent un-

vanına sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili en
az doktora derecesine sahip Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki öğ-
retim elemanı, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak gö-
revlendirilir.

(3) Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür ve Müdür Yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dür zorunlu nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini yerine
vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün sorumluluk ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

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.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve en az doktora derecesine sahip Üni-

versite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten

üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı

yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez

Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-

luğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

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) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağ-

lamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve

deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlar-

daki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-

lendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idarî planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idarî personel, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı

Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ye-

dinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tarafından açılan” ibaresi  “önerisiyle ilgili aka-

demik yıla ait akademik takvime eklenerek, Akademik kurulun onayıyla açılabilecek” şeklinde,

aynı cümlenin sonunda yer alan “kazanır” ibaresi ise “kazanırlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “sonucunun” ibaresi “sonucu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragra-

fında yer alan “ederler” ibaresi “etmek için” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının son

cümlesinde yer alan “kayıt talebinde bulunmaları” ibaresi de “başvurmaları” şeklinde değişti-

rilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/9/2013 28757
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3/11/2014             Kılıç 
Orta sayfa 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Kasım 2014 
PAZARTESİ Sayı : 29164 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2014/153 
Karar No : 2014/299 
Uyuşturucu Madde imal veya Ticareti, Uyuşturucu Madde ihraç Etme suçlarından 

Hürriyeti tahdit suçundan mahkememizin 2014/153 esas ve 2014/299 karar numarası yazılı 
02/10/2014 tarihli kararı ile sanıklar LEYLA SAVARANI ve ANİSEH HAGHNEGAHDAR 
hakkında; 

Sanıklar LEYLA SAVARANİ ve ANİSEH HAGHNEGAHDAR'ın üzerine atılı teşekkül 
halinde Türkiye'den yurtdışına uyuşturucu madde ihraç etmek suçundan açılan kamu davasında 
atılı suçun 765 sayılı TCK.nun 403/2-6-7. maddeleri kapsamında olup, TCK.nun 102/3 ve 104/2 
maddeleri gereğince 15 yıllık dava genel zamanaşımına tabi olduğu ve suç tarihinden itibaren 
dava genel zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla, 765 sayılı TCK.nun 102/3 ve 104/2 
maddeleri gereğince kamu davasının ORTADAN KALDIRILMASINA, karar verildiği, 

LEYLA SAVARANİ'nin 13/04/1978 D.lu İsveç uyruklu, ANİSEH 
HAGHNEGAHDAR'ın 14/04/1979 D.lu İsveç uyruklu oldukları ve sanıkların tüm aramalara 
rağmen adreslerinin bulunamamış oldukları bu yüzden gerekçeli kararın tebliğ edilemediği 
anlaşılmakla, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ilam RESMİ GAZETE’DE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 
tebliğinden itibaren 15 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere 
bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı yerlerde Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanda bulunulması, bu 
beyanında tutanağa geçirilerek tutanağın Hakime onaylatılması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza 
Dairesi nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, ilan olunur. 9347 

—— •• —— 
Pazarcık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/53 
5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık MUHAMMED HAMİDİ hakkında 

mahkememizce verilen 2014/53 esas, 2014/122 karar sayılı 17/04/2014 tarihli ilamımız ile 
sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/18, 5237 sayılı Yasanın 62,52/2,53/1-a,b,d,e,53/1 TCK.nun 54 
maddeleri ile neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 80.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar 
verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın hüküm fıkrasının Resmi 
Gazete’de ilanına karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağı sanığa ve ilgililere ilan olunur. 9381 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/881 
Karar No : 2013/761  
Karar Tarihi : 26.12.2013 
Suç Tarihi : 30.12.2012  
Suç : Birden Fazla Tutuklunun Kaçmasına imkân Sağlamak 
Sevk Maddesi : As. C.K.nun 76 TCK'nın 294/1, 294/4 ve 62 maddesi 
Sanık Kimliği : Erol ŞİMŞEK, (T.C.No. 58942479514) İsmail ve Hatice oğlu, 1974 

doğumlu, Yozgat Kadışehri Halı Köyü nüfusuna kayıtlı. Terhisinde; 
Mahmuriye Mah. Panayır Cad. Halısaha Karşısı No. 35/3 Karacabey 
Bursa'da oturur. 

Hüküm Özeti: Birden fazla tutuklunun kaçmasına imkan sağlamak suçundan sanık Erol 
ŞİMŞEK hakkında mahkememizce As. C.K.nun 76. TCK'nın 294/1. 294/4. ve 62 maddeleri 
uyarınca sanığın NETİCETEN BİR YIL SEKİZ AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, 
sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 
gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ 
edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 209. Maddesi uyarınca sanığa tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, 
bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ 
olunur. 9454 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LOKOMOTİF FABRİKASI ISITMA SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/140778 
1 -  İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : Lokomotif Fabrikası Isıtma Sistemi (montaj dahil)  

teknik şartnameye göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 14.11.2014 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
14.11.2014 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9550/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Eskişehir Ptt Başmüdürlüğünden: 
1 - Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi, 

Tatarlı köyünde bulunan, tapuda 28 pafta, bila ada 6352 parsel nolu 300,00 m² mesahalı arsa ve 
üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf artırma 
usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Karaman Mah. 
Cumhuriyet Meydanı. No: 6 - AFYONKARAHİSAR adresinde olup, telefon no: 0 (272) 
2142689, Fax: 0 (272) 2132379 dir. 

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Eskişehir ve Afyonkarahisar PTT 
Başmüdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde incelenebilecektir. Afyonkarahisar PTT 
Başmüdürlüğü Teknik Servis 208 nolu odada 25.00 TL karşılığı temin edilebilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 
teklif mektubu ile birlikte 4.350,00-TL (DörtBinÜçYüz Elli Türk Lirası)’lik geçici teminat 
makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dökümanının satın alındığına dair 
belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı 
örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 
aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza 
sirküleri ( gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket 
ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); 
vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile 
noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 
27.11.2014 saat 14.00’a kadar Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Teknik Servis 208 nolu odaya 
(Karaman Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:6-AFYONKARAHİSAR) teslim edilmesi veya 
iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür. 
6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 27.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Afyonkarahisar 

PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 
7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 145.000,00-TL (YüzkırkBeşBin Türk Lirası) 

olup, geçici teminat miktarı 4.350,00-TL (Dört Bin Üç Yüz ElliTürk Lirası) dır. 
8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: 
Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 
9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 
İlan olunur. 9625/1-1 
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YANMA ODASI SERAMİK TUĞLALARI SATIN ALINACAKTIR 
EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden: 
İşletmemiz ihtiyacı olarak; 13 kalemde toplam 124 adet yanma odası seramik tuğlaları 

alımı yapılacaktır. 
İHALE KAYIT NUMARASI : 2014/140454 
1-) İDARENİN :    
a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarli-Avcılar/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks No  : Tel : (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 676 04 40 
c) Elektronik posta adresi  : istanbulb.ticaret@euas.gov.tr 
2-) İHALE KONUSUNUN: 
a) Niteliği : 13 kalemde toplam 124 adet V94.3A (4) tipindeki gaz 

türbininin yanma odasına ait seramik tuğlaların teminine 
ilişkin olarak; başvuru ile beraber sunulacak belgeler 
sözleşmenin yazılması sırasında uyulacak hususlar, 
yüklenicinin yükümlülükleri, kabul işlemleri, garanti, 
fiyat, ödeme, teslim süresi ve yeri, gecikme cezası ile 
diğer hususları kapsar. 

b) Türü : Mal alımı. 
c) Dosya No : 2014/01 
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL 
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) 

İşletme Müdürlüğü  
f) İşin Süresi : 4 (dört) Ay 
3-) İHALENİN :  
a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) 

İşletme Müdürlüğü  
b) Tarihi ve Saati : 19/11/2014 Çarşamba günü – Saat 15:00’te 
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme 

Müdürlüğü Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret Servisinde 
görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname 
bedeli İşletmemiz Vakıfbank Avcılar Çarşı Şb. TR: 52 0001 5001 5800 7302 7984 30 no’lu 
hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale 
Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
alması zorunludur. 

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 19/11/2014 Çarşamba günü; saat 15:00’e kadar 
EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme (B) Müdürlüğü Muhaberat Servisine 
verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 
doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 
tamamen vermekte serbesttir. 

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 9564/1-1 
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BAKIM ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğündeki 1 (Bir) adet 13K215 buhar türbini       

(3 kademeli, aksiyal akışlı, tekrar kızdırıcılı, impuls tipi kondensasyon türbini) ve generatöründe; 
İşletme bakım talimatından projeler ve pasaport değerleri doğrultusunda yapılacak 50.000 eşdeğer 
çalışma saatlik büyük bakım onarım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  
1 - İdarenin : 2014/137658  
a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  
  Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAKS: 0252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 
d) İhale Dökümanının 
   Görülebileceği 
   İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğündeki 1 (Bir) 

adet 13K215 buhar türbini (3 kademeli, aksiyal akışlı, 
tekrar kızdırıcılı, impuls tipi kondensasyon türbini) ve 
generatöründe; İşletme bakım talimatından projeler ve 
pasaport değerleri doğrultusunda yapılacak 50.000 eşdeğer 
çalışma saatlik büyük bakım onarım işi 

b) Teslim yeri  :YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
c) Teslim tarihi   : Yer tesliminden itibaren toplam 120 takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer  : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 

Odası  
b) Tarihi ve saati : 25.11.2014 saat 14.00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas 
Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilinir. 
Banka İban Numarası: Vakıfbank Yatağan Şubesi IBAN NO: TR 04 0001 5001 5800 7301 2545 
69 İhale Dokümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 
dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’aveya yukarıdaki e-posta adresine 
gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 
gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 25.11.2014 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. 9480/1-1 
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BPH-2 TESİSİ MCC VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU 
İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/140083 
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

06010 No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 2942286 – 312 2942036 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu malın 
     niteliği, türü ve miktarı : BPH-2 Tesisi MCC ve Otomasyon 

Sistemlerinin Modernizasyonu - 1 set 
(şartnamede belirtilen işlerin tümü 1 settir) 

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin :   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 27.11.2014 – Saat 10:00 
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:  
4.1. İstekliler;  
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  
4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
a) 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 belgeyi, 

b) 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 belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4), 
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için 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 (Ek-5),  
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4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  
4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak 
üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 
doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 
gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, her türlü “AG-OG Dağıtım Tesisleri, DCS 
Tabanlı Kontrol Sistemleri” temin, montajı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.1.12. Teklifle beraber verilmesi zorunlu belgeler aşağıda listelenmiştir: 
- Teklif sahibine ait ISO 9001 ve 14001 sertifikaları. 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.2, 4.1.3 - 4.1.4 ve 4.1.12 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 
4.1.8.maddesindeki belgeyi, 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer:  
a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr 
c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL) 
İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 
6 - Teklifler 27.11.2014 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi 
kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye 
ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için 
Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hakediş ve/veya ilgili 
faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir. 

9 - Bu iş için, avans teminat mektubu karşılığı % 25 avans verilebilecektir. 
 9557/1-1 
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KIRKLARELİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVAKLI BELDESİ, TURİST MAHALLESİ, 
İSTİHKAM TEPE CADDESİ, NO: 26 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI KUZEY 

MARMARA BÖLGE AFET DEPOLARI VE PERSONEL LOJMANLARININ TADİLAT VE 
ONARIMI İLE YERLEŞKE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kavaklı Beldesi, Turist Mahallesi, İstihkam Tepe 

Caddesi, No: 26 adresinde kayıtlı Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Depoları ve Personel 
Lojmanlarının Tadilat ve Onarımı ile Yerleşke Çevre Düzenlemesi anahtar teslim götürü bedelle 
yapılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel 
Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 26/11/2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27/11/2014 saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 9611/1-1 

—— • —— 
46 KALEM DEMİRBAŞ ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 46 Kalem Demirbaş Elektrik Malzemeleri, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.11.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9287/1-1 
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ANADOLU, GÖZLÜ, KONUKLAR VE SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ SULU 
SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ 

KİRAYA VERİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu Tarım İşletmesi (1.968 da, 2 parti), Gözlü Tarım 

İşletmesi (8.156 da, 6 parti), Konuklar Tarım İşletmesi (932 da-3 parti) ve Sultansuyu Tarım 
İşletmesi (1500 da-4 parti) Müdürlüklerine ait toplam 12.556 da arazi patates tohumluğu üretimi 
yapılmak üzere sezonluk olarak 15 parti halinde kiraya verilecektir. 

2 - İhale, 20.11.2014 Perşembe günü saat 14.30’da açık artırma usulü ile Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım 
ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
 

İŞLETME 
ADI 

PARTİ 
NO 

PARSEL 
NO 

PARSEL 
ALANI 

(Da) 

MUH. 
BEDEL 

(TL) 

MUH. 
TUTAR 

(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

ANADOLU 

1 
Pivot 8 492 

350,00 344.400,00 17.220,00 
Pivot 9 492 
TOPLAM 984  344.400,00 17.220,00 

2 
Pivot 10 492 

350,00 344.400,00 17.220,00 
Pivot 11 492 
TOPLAM 984  344.400,00 17.220,00 

İŞLETME TOPLAMI 1.968  688.800,00 34.440,00 

GÖZLÜ 

1 

16-4 392 

350,00 371.350,00 18.568,00 
17-2 243 
17-4 243 
17-6 183 
TOPLAM 1.061  371.350,00 18.568,00 

2 

19-14 185 

350,00 341.600,00 17.080,00 
19-16 226 
20-8 230 
28-12 182 
28-15 153 
TOPLAM 976  341.600,00 17.080,00 

3 

27-1 233 

350,00 635.950,00 31.798,00 

27-2 242 
27-3 233 
27-4 237 
27-5 216 
27-6 180 
27-7 239 
27-8 237 
TOPLAM 1.817  635.950,00 31.798,00 

4 

21-1 212 

350,00 472.500,00 23.625,00 
21-5 237 
21-8 183 
21-10 233 
21-14 242 

 
21-15 243 
TOPLAM 1.350  472.500,00 23.625,00  
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İŞLETME 
ADI 

PARTİ 
NO 

PARSEL 
NO 

PARSEL 
ALANI 

(Da) 

MUH. 
BEDEL 

(TL) 

MUH. 
TUTAR 

(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

GÖZLÜ 

5 

42-1 492 

350,00 688.800,00 34.440,00 
42-2 492 
46-1 492 
46-2 492 

6 
TOPLAM 1.968  688.800,00 34.440,00 
63-1 492 

350,00 344.400,00 17.220,00 
63-2 492 

 TOPLAM 984  344.400,00 17.220,00 
İŞLETME TOPLAMI 8.156  2.854.600,00 142.731,00 

KONUKLAR 

1 

13-5A 175 
350,00 134.750,00 6.738,00 13-3A 105 

13-9A 105 
TOPLAM 385  134.750,00 6.738,00 

2 14-11B 275 350,00 96.250,00 4.813,00 
3 16-12A 272 350,00 95.200,00 4.760,00 

TOPLAM 547  191.450,00 9.573,00 
 İŞLETME TOPLAMI 932  326.200,00 16.311,00 

SULTANSUYU 

1 
Yeniköy 7         
(İki C. Pivot altı) 

600 300,00 180.000,00 9.000,00 

2 
Yeniköy 9          
(C. Pivot altı) 

300 300,00 90.000,00 4.500,00 

3 
Yeniköy 13          
(C. Pivot altı) 

300 300,00 90.000,00 4.500,00 

4 
Yeniköy 25 Nolu 
Parsel (Yağmurlama) 

300 300,00 90.000,00 4.500,00 

İŞLETME TOPLAMI 1.500  450.000,00 22.500,00 
GENEL TOPLAM 12.556  4.319.600,00 215.982,00 

5 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası 
Ankara Kurumsal Şubesindeki İBAN NO: TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesaba 
yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.  

6 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.  

7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 
değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 
yapılmaktadır.  

İlan olunur. 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA 
Tel: 0 312 417 84 70-80 
Fax: 0 312 425 59 55 9613/1-1 
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29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesine ait II. 
Etap 29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No: 9 
RİZE 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 adet işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Rize 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2014 B.F. ile) : 13.400.000.-TL  
f) Geçici Teminatı : 938.000.- TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 18/11/2014 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 
deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya 
postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Rize-
Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çarşı Mah. Şehitler Cad .Ekşiler iş 
Merkezi Kat 5 No 9 RİZE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 
8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9640/2-2 
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1 ADET BİLGİSAYARLI SOLUNUM FONKSİYON TEST SİSTEMİ 
(VÜCUT PLETİSMOGRAF İLE) SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğünden:         

1 adet Bilgisayarlı Solunum Fonksiyon Test Sistemi (Vücut Pletismograf ile) alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f 
maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/138923 
1. İdarenin: 
a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK 
b) Telefon numarası : 0372 257 40 10 /1478 
c) Faks numarası : 0372 257 4579 
d) Elektronik posta adresi : bap@beun.edu.tr 
e) İnternet adresi : w3.beun.edu.tr 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Bilgisayarlı Solunum Fonksiyon Test Sistemi 

(Vücut Pletismograf İle) alımı 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 

Anabilim Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 
3. İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur 

Yemekhanesi 
b) Tarihi ve saati : 19.11.2014 Çarşamba 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.a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2.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, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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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. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, resim veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 
4.4.1.2. Tedarik edilecek ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, 

broşür, resim vb. materyaller eksiksiz olarak ihale dosyasında sunulacaktır. (İngilizce veya 
Türkçe olabilir) 

4.4.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.3. Cihazlar, kati kabulünden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl süre ile garantili 
olacaktır. Bu garanti istekli ve distribütör veya üretici firma tarafından ayrı ayrı verilecektir. 

4.4.4. Teklif veren firmalar garanti bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti mukabili yedek 
parça ve servis hizmeti sunacaklarını taahhüt edeceklerdir. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır. 
4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 
ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler 19.11.2014 Çarşamba günü Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9591/1-1 
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1 SET ENDOBRONŞİAL TEŞHİS VE TEDAVİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:         
1 Set Endobronşial Teşhis ve Tedavi Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/138898 
1. İdarenin: 
a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK 
b) Telefon numarası : 0372 257 40 10 /1478 
c) Faks numarası : 0372 257 4579 
d) Elektronik posta adresi : bap@beun.edu.tr 
e) İnternet adresi : w3.beun.edu.tr 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Set Endobronşial Teşhis ve Tedavi Sistemi alımı 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 

Anabilim Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) 

takvim günüdür. 
3. İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur 

Yemekhanesi 
b) Tarihi ve saati : 17.11.2014 Pazartesi günü Saat: 14.00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2.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, 

4.1.3. İdari 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. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri 
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4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. Teklif edilen cihaz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

2008/36 sayılı genelgesince isteklerin T.C İlaç ve Bilgi Bankasına(TİTUBB)kayıtlı olması ve 
alımı yapılacak Tıbbi Cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır. 

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, resim veya benzeri 
materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1. Tedarik edilecek ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, 
broşür, resim vb. materyaller eksiksiz olarak ihale dosyasında sunulacaktır. (İngilizce veya 
Türkçe) 

4.4.3. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap 
veren ”Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” hazırlanacaktır. Şartname maddeleri orijinal 
doküman üzerinden madde madde işaretlenmek suretiyle cevaplandırılacaktır. Bu belgede yer 
alacak cevaplar orijinal dokümanlardaki bilgilerle aynı olmalıdır. Farklılık olduğu takdirde 
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamenin herhangi bir maddesine uymayan teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Cihaz; her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl ücretsiz 
garantili, 10 (on) yıl süreyle de ücretli mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi 
bulunmalıdır. Cihaz arızalandığında 48 (kırksekiz) saat içerisinde cihaza müdahale edilmelidir 

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır. 
4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00TL (Elli Türk Lirası) karşılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 
ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler 17.11.2014 Pazartesi günü Saat: 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 
günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9592/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/25402 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2667680 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Eras Grup Yatırım Anonim Şirketi Abdurrahman ERASLAN 

Adresi 

Güllük Mah. Yunus Emre Caddesi 

Düvenönü İş Merkezi No: 10/G 

Melikgazi/JKayseri 

Güllük Mah. Yunus Emre Caddesi 

Düvenönü İş Merkezi No: 10/G 

Melikgazi/JKayseri 

T.C. Kimlik No.  20060334198 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
30220  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

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 (  ) 

 9645/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/25402 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Erciyes Radyo Televizyon Yayıncılık 

Anonim Şirketi 
Abdurrahman ERASLAN 

Adresi 

Hacı Saki Mah. Alpay Sokak No: 15 

Lifos Tower İş Merkezi A Blok          

Kat: 11/222 Kocasinan/Kayseri 

Güllük Mah. Yunus Emre Caddesi 

Düvenönü İş Merkezi No: 10/G 

Melikgazi/JKayseri 

T.C. Kimlik No.  20060334198 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
18781  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

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 (  ) 

 9646/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2014 – Sayı : 29164 

 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/25402 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Akrapol Endüstri Makinaları İmalat 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Abdurrahman ERASLAN 

Adresi 
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde       

No: 11 Melikgazi/Kayseri 

Güllük Mah. Yunus Emre Caddesi 

Düvenönü İş Merkezi No: 10/G 

Melikgazi/JKayseri 

T.C. Kimlik No.  20060334198 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
33664  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

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 (  ) 

 9647/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ
— Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Biruni Üniversitesi Ana Yönetmeliği
— Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yardımlı Üreme Teknikleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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