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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetme-

liğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üniversitedeki bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok dört yarıyıl

içinde bir lisans veya lisansüstü programına başvurmuş olanlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/3/2016 29662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2016 29838



Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi
aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tezsiz yüksek lisans ve ALES puanı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalamasına,  not ortalaması 4’lük sistemde ise Yük-
seköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığına göre sıralama yapılarak kon-
tenjan dahilinde adaylar programlara kabul edilirler.

b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES standart pua-
nının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğre-
tim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun
%25’i alınarak hesaplanır. Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar ba-
şarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

c) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans
programlarına kabul edilir.

(2) Doktora programına kabulde başarı notu aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:
a) Başvurduğu programın puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp puanının

%50’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim
Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i
alınarak hesaplanır.

b) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına kabulde başarı notu tıpta uzmanlık eği-
timi giriş sınavından alınmış temel tıp puanının veya ALES’in sayısal puan türünden alınmış
puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim
Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i
alınarak hesaplanır.

c) Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.
Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

ç) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına
kabul edilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde
yapılır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvuran adayların kabulünde başarı
notu; ALES puanının %50’si,  portfolyö incelemesinin %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i
alınarak hesaplanır.

b) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvurmayan adayların kabulünde başarı
notu, adayın lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların
ise yüksek lisans akademik not ortalamasının, %50’si, portfolyö incelemesinin %25’i ve mü-
lakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır. Not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğ-
retim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alınır.

c) Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar.
Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

ç) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik prog-
ramlarına kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2016 29805
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku ve

Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku ve Krimino-

loji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına 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 (CEKAUM): Dokuz Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası alanda ceza hukuku eksenli

sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözümler üretmek, suç işlenmesinin önlenmesi amacına

yönelik kriminolojik veriler elde edilecek projeler ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek,

karşılaştırmalı hukukta ceza hukuku alanındaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek,

ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, inceleme, danışmanlık

ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen bu etkinliklere katılmak

ve desteklemektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Ceza hukuku, kriminoloji ve bağlantılı alanlarda, gerek ulusal gerekse uluslararası

seminer, konferans, bilimsel toplantı, kurs ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara ka-

tılmak,

b) Ulusal ya da uluslararası alanda ceza hukuku ve kriminoloji ile ilgili her konuda araş-

tırma, inceleme, proje çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak, destek-

lemek,

c) Ceza hukuku ve kriminoloji ile ilgili konularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara

katkıda bulunmak,

ç) Merkezin amaçlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kur-

mak ve geliştirmek,

d) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli donanımı kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları iz-

lemek ve bunları Merkeze kazandırmak,

e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere

gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlar-

dan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

f) Ceza hukuku ve kriminoloji alanında faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluş per-

soneline yönelik düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, se-

minerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

g) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi

Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim

Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi

Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından birisi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı

olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre ve-

kâlet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, Müdür Yardımcısının da görevi

sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
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b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlamak,

ç) Rektör tarafından onaylanan plan ve program ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları

uygulamak,

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-

töre sunmak,

g) Proje gruplarının çalışma ekiplerini oluşturmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üze-

rine Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden

oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevinden ayrılması ya da görevi sürdüremeyecek

olması halinde, Rektör, aynı usulle yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tara-

fından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirerek karara bağlamak,

b) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve ka-

rara bağlamak,

c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme

gibi konularda karar vermek,

ç) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin çalışma gruplarını oluşturmak ve ça-

lışmalarını düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin ça-

lışmalarına görüş, öneri, taslak ve projeleri ile destek veren uzmanlardan olmak üzere en az

beş en çok on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden; Üniversite bünyesinde çalışan

üyeler Rektör tarafından, diğer kurumlardaki konusunda uzmanlaşmış kişiler arasından seçi-

lecek üyeler ise istekleri halinde, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin

onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan

olarak toplanır. Rektör ve Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Yönetim Ku-

rulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kurulu üyeleri görevlendi-

rilme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir raportör

görevlendirirler.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların

görevlerine 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: Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadın çalışmaları ile ilgili her alanda, öncelikle Er-

zincan ili ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, kadınların durumunu saptayacak ve gelişti-

recek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve

kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal katılım, ekonomik üretim gibi konular

başta olmak üzere, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve

yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak

ve projelere katılmak, kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına

ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği

ve iletişimi güçlendirmek,

b) Toplumsal ve ekonomik kalkınma ile sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini

arttırmak,

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili

olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özen-

dirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek,

ç) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için

yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak

ve etkinliklere katılmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları düzenlemek, öğrenci

ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar yapmak,

e) Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve ka-

dınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlardaki çalışmalarını desteklemek,

kadın sağlığı konusunda kadın eğitimini geliştirici seminerler vermek,

f) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, kitap yayımlamak, sosyal-kültürel etkin-

likler düzenlemek,

g) Belirtilen amaca yönelik çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak

ve bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

ğ) Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

h) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kurulundan oluşur.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün

görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından iki

kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün

görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun oluşturulmasında Rektöre öneri götürmek,

ç) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını

amaçlarına uygun olarak yürütmek,

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini

hazırlamak, toplantıları yönetmek,

e) Çalışma programları oluşturmak, yürütmek ve denetlemek,

f) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

g) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ğ) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üni-

versitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün

onayı ile görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yö-

netim Kurulu başkanı Müdürdür. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu

üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bit-

meden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni

üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,
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c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek,

ç) Proje konularını tespit etmek,

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin

başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun

diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve

deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kuruluşları ve özel

kuruluşlardaki kişiler ile yurt dışı üniversitelerin öğretim elemanları arasından görevlendirilen

dört kişi olmak üzere toplam on üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu, her yıl en az bir defa olmak

üzere, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk

koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneri geliştirmek, destek

sağlamak, amaçların gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaş

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
c) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
ç) Merkez (MİSAM): Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği

ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araş-
tırma, klinik uygulama çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda bilimsel araş-

tırma, uygulama, inceleme yapmak, klinik uygulama çalışmalarında bulunmak, yapılmakta
olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, kon-
ferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen
eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma ola-
nakları sağlamak.
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ç) Amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınlar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği,
konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, üniversiteler, iş sağlığı
ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla, sosyal taraf temsilcileri ile iş-
birliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalara katkıda bulunmak.

e) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla,
bu alanda çalışan profesyonellerle iletişim ağı kurmak.

f) İş sağlığı ve güvenliği konularında işçi, işveren ve temsilcilerinin, çalışanların eğitimi
yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları yapmak.

g) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve
işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmet sunumu, inceleme, araştırma, proje, da-
nışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda faaliyet sürdüren Üniversite birimleri arasında
koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

ğ) İş sağlığı ve güvenliği konusunda kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmesine, çalışanların
sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

h) Üniversite bünyesinde ya da işbirlikleri ile halen faaliyet gösteren ya da yeni oluş-
turulacak, ilgili mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet sunumu yapan
birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak.

ı) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak
ve yayınlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbir-
liğinde bulunmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü du-
rumlarda Müdürü görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim

Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak

ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,
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ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma
gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kara-
rıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon/çalışma gruplarının çalışmala-
rının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda işbirliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman,
eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların ücret ödemeleri
gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına
sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmektir.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, bir müdür yardımcısı ve Rektör tarafından

seçilen üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş öğretim elemanından oluşur. Seçilen üye-
lerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması du-
rumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin
yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Ku-
rulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlı-
ğında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğun-
luğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama
yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel
durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,
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ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma
gruplarının oluşturulması, bunların görevlendirilmesi, görev yetki ve sorumluluklarının belir-
lenmesini karara bağlamak,

d) Koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını
ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve arasında Merkezin amaçları doğrultusunda
işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman,
eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
Rektörlüğe bildirmek,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri
gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirleyerek Rektör onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile kamu kurumu, vakıf,

sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel
yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları ile Mersin Üniversitesi fakültelerini,
enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini
temsilen katılan en çok 25 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa ve gerekli durumlarda olağanüstü toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk
aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yö-

netim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tara-
fından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe ve Ya-

bancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim yapmak; Merkezin amaçları

doğrultusunda ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
b) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça ve gerekti-

ğinde diğer tüm dünya dillerinden yararlanılması amacıyla eğitim ve öğretim programları dü-
zenlemek, 

c) Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında karşılaşılan yabancı dil bil-
gisi sorunlarını çözmeye yönelik lisans ve lisansüstü sınavlarına hazırlık kursları ve eğitim
programları düzenlemek,

ç) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça gibi dil-
lerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunların çözümü konusunda kamu kurum ve kuruluşlar ile
özel sektör ve şahısların önerilerini değerlendirmek ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

d) Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba topluluklarından gelen
ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, ön lisans,
lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini sağlıklı bir şekilde izleyebilmelerine yönelik kurs-
lar açmak; eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vermek.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde

bulunur:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültü-

rünü tanıtmak,
b) Yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek,

sertifikaya yönelik yabancı diller eğitim ve öğretimi yapmak ve kısa süreli lisan intibak kursları
düzenlemek,

c) Diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluş-
ları ve üniversiteler ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-
retmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev ya-
pacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri vermek,

d) Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
koordinasyona dayalı çalışmalar yapmak,

e) Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi
metotlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türkçeyi öğreten ve tanıtan
CD’ler hazırlamak, kitaplar ve broşürler yayınlamak,

g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe öğretmenliği bölümleri ile benzer
birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlara mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları
düzenlemek,

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli bir hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller
arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak,

h) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak,
ı) Merkezin faaliyet alanlarında etik kurallarını uygulamak,
i) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri

veya öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeni-
den görevlendirilebilir.

(2) Üniversite  öğretim üyeleri veya öğretim elamanları arasından Müdürün önereceği
en fazla üç öğretim üyesi veya öğretim elemanı Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör ta-
rafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine
son verilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisi Müdüre
vekâlet eder. Müdür yardımcıları Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağ-

lamak,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
ç) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önereceği bir müdür yardımcısı

ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim üyesi veya öğretim elemanları ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi veya öğretim elemanı olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu ayda
bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini ince-

lemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,
c) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,
ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları
MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanlarından bazılarını, Türk

Dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları olarak Rektörün onayıyla
görevlendirebilir.

(2) Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları, eğitim-öğ-
retim ile ilgili plan ve programlar yaparak, geliştirerek eğitim ve öğretim işlerini sürdürür, takip
eder ve denetler.

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tama-

mını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/256 
KARAR NO : 2016/247 
C.SAVCILIĞI BASIN NO : 2016/3 
DAVACI : K.H 
ŞÜPHELİ : CELAL KARA, İsmail ve Gülsüm oğlu, 05/03/1968 ŞİRAN 

doğumlu, İSTANBUL, SARIYER, Tarabya mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyolu Sok 
Tercüman Sit B -1 Blok K. 4 D: 19 Cevizlibağ Zeytinburnu 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:53200133108 

SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma 
SUÇ TARİHİ/SAATİ : 2013 
SUÇ YERİ : İSTANBUL 
KARAR TARİHİ : 21/09/2016 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: 
Dosya kapsamına ve iddianamedeki anlatıma göre eski İstanbul C. Savcısı Celal Kara'nın 

İstanbul C. Başsavcılığı'nın 2012/120653 ve 2013/24880 soruşturma sayılı evraklarında ilgililerin 
ifadeleri alındığı sırada 5271 sayılı CMK.nun 147 ve 160. maddelerine muhalefet etmek suretiyle 
görevini kötüye kullandığı hususunda deliller bulunduğu, bu delillerin takdir ve 
değerlendirilmesinin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 89 ve 90. maddelerine göre 
Yargıtay'a ait olduğu anlaşıldığından bu maddeler uyarıca şüpheli Celal Kara hakkında C. Savcılığı 
görevini kötüye kullanma suçundan 5237 sayılı TCK.nun 257/1, 43/1 ve 53 maddeleri uyarınca 
yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmek üzere, 2802 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanunu'nun 89. ve 90. maddeleri uyarınca hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde SON 
SORUŞTURMANIN AÇILMASINA; 

Dosyanın Yargıtay 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına 
gönderilmesine, 

Dair, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (mahkememize dilekçe vermek veya zabıt 
katibine beyanda bulunup, beyan tutanağa geçirilerek mahkeme başkanına onaylatmak suretiyle,) 
Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere, şüphelinin yokluğunda, C. Savcısı 
huzuru ile talebe uygun oy birliği ile karar verilmiş olup Şüpheli Celal Kara 'nın dosya içeriğine 
göre halen firarda olduğu anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri 
gereğince gıyabi hükmün CELAL KARA’YA TEBLİĞİNE, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra Celal Kara'ya tebliğ işleminin 
yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin CELAL KARA'DAN 
tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 8912 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 
Mahkemesinden: GAZİANTEP 

İLANEN TEBLİĞ 
Esas-Karar No: 2013/159 Esas, 2016/241 Karar, K. Tarihi: 09.05.2016 sanık Beşir 

İPEKSÜMER İhsan ve Hayriye Oğ. 1983 D.lu MARDİN/MERKEZ İlçesi Teker Mah nüfusuna 
kayıtlı olup TC KİMLİK NO: 28193275074 Halen: PTT Evleri Mah. Turgut ÖZAL 2 Bulvarı Dış 
Kapı No: 367L MAMAK/ANKARA adresinde ikamet eder, Suç: Firar suç tarihi: 07.10.2007-
16.07.2008 K. Maddesi AS CK'nın 66/1-a, TCK'nın 62, 50 ve 52'inci maddeleri verilen ceza: 
ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar 
verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karşı 5'inci Zırhlı 
Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 
Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 
dilekçe vermek suretiyle yine 353 sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna 
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da incelenmek üzere temyiz 
olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 8823 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
BAŞKÖY İSTASYONUNDA 20.000 m3 BALAST ALINACAKTIR 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2016/465272 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi: 
2 - İhale konusu hizmetin 
      Adı ve Süresi : BAŞKÖY İSTASYONUNDA 20.000 m3 BALAST 

ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli 
İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 
istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
Balastın alınacağı ocaktan numune alınacaktır. İstekliler 
ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri 
tespiti ve numune alma için idareye başvuracaktır. 

3 - İhale tarihi ve Saati : 15/11/2016 Salı günü, saat 10:00 
4 - İhalenin Yapılacağı Adres : TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA 
5 - Tekliflerin TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

15/11/2016 günü saat 10:00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 2. 
Bölge Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9757/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız yer silolarında mevcut pancarın kanallara çekilmesi işidir. 
İhale kayıt numarası : 2016/465384 
1 - İdarenin  
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 no’lu yer silosunda mevcut bulunan ±%20 

toleranslı 19.000 ton pancar 250 metre mesafedeki 
pancar kanallarına, 2 no’lu yer silosunda mevcut 
±%20 toleranslı 9.000 ton pancarın 400 metre 
mesafedeki, 3 no’lu yer silosunda mevcut ±%20 
toleranslı 6.000 ton pancarın 450 metre mesafedeki 
ve 4 no’lu yer silosunda mevcut ±%20 toleranslı 
6.000 ton pancarın 400 metre mesafedeki kanallara 
taşınması işi en az 2 adet 15 ton kapasiteli damperli 
kamyon ve 1 veya 2 adet 150 hp gücünde lastik 
tekerlekli yükleyici ile yapılacaktır. Ayrıca siloların 
içindeki pancarların yüzdürülmesi işi de 
yapılacaktır. Yüklenici kepçenin önünde mutlaka 
tırmıkçı bulunduracaktır. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 60 gündür. 
3 - İhalenin : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 22/11/2016 Salı günü saat 14.30 
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL 

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

5 - Teklifler 22/11/2016 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9822/1-1 
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CADDE VE SOKAKLARDA PARKMETRE UYGULAMASI YAPILMASI İŞLETMESİNİN 

BELİRLİ SÜRELİ OLARAK KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketinden: 
1 - İdare : Motaş Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve 

Toplu Taşıma İnşaat ve Taahhüt Proje ve 
Müşavirlik Turizm Telekominikasyon Tic. A.Ş. 

  Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı 

Cad. Motaş Garajı No: 4/3 Yeşilyurt/ MALATYA 

  Tlf: (422) 336 9501 
2 - İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Malatya Merkez Sınırları İçerisinde Çeşitli Cadde 

ve Sokaklarda Parkmetre Uygulaması Yapılması 

İşletmesinin belirli süreli olarak kiralanması işidir. 

3 - İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır. 
4 - İhale Tarih ve Saati : 22.11.2016 Salı Günü saat: 14:00 

5 - İhale Usulü : 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre Açık 

İhale (Arttırma) Usulü ile ihale edilecektir. 

6 - İhalenin yapılacağı adres : Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. 
Motaş Garajı Toplantı Salonu No: 4/3 Yeşilyurt 

/MALATYA 

7 - İhale Dokümanının Satın  

     Alınabileceği Yer : Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. 
No: 4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliği Yeşilyurt 

/Malatya 

8 - İhale dokümanı satış bedeli : 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) 

9 - Tahmin Edilen Bedel ve Geçici  
     Teminat Miktarı : Bu işin 3 (Üç) yıllık muhammen bedeli toplam 

1.500.000,00-TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk 

Lirası)’dır. Geçici teminat miktarı ise 45.000 TL 

(Kırk Beş Bin Türk Lirası)’dır. 
10 - İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler: 

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

A - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İsteklinin teklif dosyasında kamu ve bağlı kuruluşları uhdesinde bulunan ücretli 

parklanma uygulamalarında (parkomat, parkmetre vb. gibi); tekbir sözleşmeye bağlı olarak en az 
5 yıllık cadde ve sokaklarda ücretli parklanma uygulaması çalıştırdığına dair iş bitirme belgesi 
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c) İsteklinin teklif dosyasında asgari tek bir işe ait sözleşme ile cadde ve sokaklarda net 

350 araç veya üzeri kapasiteli parkmetre veya parkomat işine ait iş bitirme belgesi 

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

g) Bu ilanda belirtilen en az tutar kadar geçici teminat mektubu veya nakit yatırılan 

teminat dekontu, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde bu madenin (c), (d), (g) ve (k) bentlerinde yer 

alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

B - Belgelerin sunuluş şekli; 

a) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini kapalı zarf içerisinde ihale tarih ve saatine kadar doküman teslim alma yerine teslim 

etmek zorundadır. 

b) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “aslının aynıdır” veya bu anlama gelecek 

bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

c) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel 

tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine 

iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

İlan olunur. 9688/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşi, 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 : Şanlıurfa TDİ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 
  Şair Nabi Mh. Cumhuriyet Cad. Prestij İş Mrk. Kat 2 No: 6 

Haliliye/ŞANLIURFA 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şanlıurfa TDİ Organize Sanayi Bölgesi İşletme temel 

kazısı, çevre koruma duvarı ve yağmursuyu şebeke inşaat 
işinden müteşekkil altyapı yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Şanlıurfa TDİOSB Alanı 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 300 (ÜçYüz) takvim günüdür. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F.) : 54.890.017.79 TL 
f) Geçici Teminatı : 3.842.301,25 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık 
Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. kat 
1229 nolu Salon Lodumlu/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2016 - 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 Sanatkâr 

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

Vekâletname 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; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği 
Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII grubu yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
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a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname 
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. 
3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına 
göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25' inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali 
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

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, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı 

belgesi) 
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 dâhil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasını, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir 
Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine 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 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 
Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Şanlıurfa TDİ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Şair 
Nabi Mh. Cumhuriyet Cad. Prestij İş Mrk. Kat 2 No: 6 Haliliye/ŞANLIURFA adreslerinde 
görülebilir veya 1000,00 TL ihale dokümanı bedelini Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesinin Şanlıurfa Halkbank İpekyolu Şubesi TR39 0001 2001 3210 0016 1000 30 
IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire 
Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresinden 
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 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9556/2-2 
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MUHTELİF FREN SİLİNDİRİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/454168 
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 : 2 Kalem muhtelif fren silindiri teknik şartnameye ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21/11/2016 - Saat 14.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
21/11/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- 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. 9609/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 
Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora 
çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile 
Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 07.11.2016 
Son Başvuru Tarihi : 22.11.2016  

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik 
Fakültesi 

Malzeme Bilimi 
ve Nanoteknoloji 

Mühendisliği 
Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Kimya Lisans mezunu olmak, Kimya 
Anabilim Dalında Doktora yapmış 
olmak. “Polimerik Malzemelerin Sentez 
ve Karakterizasyonu, Fotoelektrokimya, 
Suyun Ayrıştırılması ve Hidrojen 
Üretimi, Özgün Biyosensörlerin 
Yapımı” konularında yayınları ve 
çalışmaları olmak. 

 9709/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER
— Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim,

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dokuz Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


