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YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE MALİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Ekonomik ve Mali Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Ekonomik ve Mali Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; ekonomik ve mali konularda akademik araştırma,

inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak, bu çalışmalara katılmak ve bu çalışmaları destek-
lemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bilimsel etkinlikler dü-
zenlemektir.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Ekonomik ve mali konularda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği

yapmak,
b) Ekonomik ve mali konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı et-

kinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c) Ekonomik ve mali konularda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma

ve yayınları desteklemek, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; ekonomik ve mali konularda bilimsel çalışma ve yayınları

bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Sü-
resi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ekonomik ve mali konular

ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından
da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ERNST REUTER İSKAN VE ŞEHİRCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve

Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının ça-
lışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; kent, çevre ve yerel yönetim politikaları ile ilgili

akademik konularda araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara
katılmak ve desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bi-
limsel etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Kent, çevre ve yerel yönetim politikaları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki

ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Kent, çevre ve yerel yönetim politikaları konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde,

bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c) Kent, çevre ve yerel yönetim politikaları konularında araştırmalar ve yayınlar yap-

mak, bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek,
ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; kent, çevre ve yerel yönetim politikaları konularında bilimsel

çalışma ve yayınları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için
görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, kent, çevre ve yerel yö-

netim politikaları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur.
Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üni-
versite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞME VE TOPLUM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Gelişme ve Toplum Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Gelişme ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; gelişme ve toplum ile ilgili akademik konularda araş-

tırma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara katılmak ve desteklemek,
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenle-
mektir.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Gelişme ve toplum ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yap-

mak,
b) Gelişme ve toplum konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı

etkinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c) Gelişme ve toplum konularında araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma

ve yayınları desteklemek,
ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; gelişme ve toplum konularında bilimsel çalışma ve yayınları

bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Sü-
resi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, gelişme ve toplum ile

ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından
da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında,

disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel
yöntemleri kullanarak, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi
hedeflerine yönelik teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yürütmektir.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Birleşmiş Milletler'in ve başta UNESCO olmak üzere Uluslararası Çalışma Örgütü

gibi bu örgüte bağlı kuruluşların, insan hakları alanındaki çalışmalarına katkıda bulunmaya ça-
lışmak,

b) İnsan hakları ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
c) İnsan hakları konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı etkin-

likler düzenlemek,
ç) İnsan hakları konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma ve

yayınları desteklemek,
d) İnsan haklarına saygının geliştirilmesi için çeşitli sanat ve kültür çevreleriyle işbirliği

yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; insan hakları konusunda bilimsel çalışma ve yayınları bulunan

Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, insan hakları ile ilgili ça-

lışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye se-
çilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME EKONOMİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; işletmecilik disiplini ile ilgili akademik konularda

araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara katılmak ve destekle-
mek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bilimsel etkinlikler düzen-
lemektir.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) İşletmecilik disiplini ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği

yapmak,
b) İşletmecilik disiplini kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı

etkinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c) İşletmecilik disiplini kapsamında araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki ça-

lışma ve yayınları desteklemek,
ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; işletme disiplininde bilimsel çalışma ve yayınları bulunan

Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, işletme disipliniyle ilgili

çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye se-
çilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esas-
larını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; kamu yönetimi ile ilgili akademik konularda araş-

tırma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara katılmak ve desteklemek,
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenle-
mektir.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Kamu yönetimi konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı et-

kinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c) Kamu yönetimi konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma ve

yayınları desteklemek,
ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; kamu yönetimi konusunda bilimsel çalışma ve yayınları bu-

lunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, kamu yönetimi ile ilgili

çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye se-
çilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 12/7/1985 tarihli ve 18809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-

kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esas-
larını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; sosyal politika ile ilgili akademik konularda araştır-

ma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara katılmak ve desteklemek,
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenle-
mektir.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Sosyal politika ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Sosyal politika konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı etkin-

likler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c) Sosyal politika konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma ve

yayınları desteklemek,
ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; sosyal politika konusunda bilimsel çalışma ve yayınları bu-

lunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, sosyal politika ile ilgili

çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye se-
çilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Uluslararası Siyasi ve

Ekonomik İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organla-
rının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkiler ile ilgili

akademik konularda araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara
katılmak ve desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bi-
limsel etkinlikler düzenlemek için çalışmaktır.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde

bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c) Uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak,

bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek,
ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkiler konularında bilimsel

çalışma ve yayınları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için
görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onay-

lanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,
d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, uluslararası siyasi ve eko-

nomik ilişkiler ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur.
Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üni-
versite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere
Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürü-

tülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Alan çalışması: Öğrencilerin bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla fakülte

dışındaki ortamlarda yaptıkları uygulamaları,
c) Bağımsız öğrenme: Öğrencilerin kendilerine sağlanan eğitim araç, gereç ve olanak-

larla, kendi kendine öğrenme süreçlerini devam ettirdikleri ders programı kapsamında yer alan
zaman dilimini,

ç) Dekanlık: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
d) Ders: Kuramsal ve uygulamalı eğitsel etkinliklerden oluşan, öğrenci başarımının öl-

çüldüğü ve değerlendirildiği, entegre eğitim birimlerinin her birini,
e) Ders Koordinatörü: Bir dersin planında yer alan bütün eğitsel işlemlerin yerine ge-

tirilmesi ve organizasyonundan sorumlu öğretim elemanını,
f) Dönem Kurulu: Bir sınıfta ilgili akademik yıl içinde yer alan derslerin koordinatör-

lerinden oluşan; eğitim-öğretim etkinlikleri ve ölçme değerlendirmenin koordinasyonundan
sorumlu kurulu,

g) Evre: Bir kavramsal çerçeve kapsamında yapılandırılmış ve bir ya da birden fazla
yarıyıla yayılabilen tıp eğitimi süreçlerini,

ğ) Fakülte: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
i) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı

yenilenmeyen ve ilgili yarıyılda hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,
j) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Not ortalaması: Bir dersin AKTS kredisi ile öğrenciye takdir edilen ders başarı no-

tunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması ile bulunan değeri,
l) Ön Hekimlik Dönemi: Eğitim programının altıncı yılında, farklı anabilim dalları ta-

rafından zorunlu veya seçmeli olarak yürütülen 12 aylık uygulamalı eğitim dönemini,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n)  Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tıp Eğitimi Kurulu: Fakültenin tüm eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanması, de-

ğerlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumlu kurulu,
p) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçiş

Öğrenci kabulü ve kayıtlar
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuç-

larına göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara
göre yapılır.

(2) Fakülte öğrencisi olma hakkını kazanan aday belirlenen süre içinde kesin kayıt yap-
tırmak üzere Üniversiteye başvurur. Kayıt için zamanında başvuran, gerekli belgeleri sağlayan
ve öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan
veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(3) Belgelerinde eksiklik, tahrifat olanların veya gerçek dışı beyanda bulunanların ka-
yıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi
yapılmaz.

Öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Öğrencilerden; miktarı, ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır.
Öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğren-

cilik haklarından yararlanabilmesi için her yarıyıl başında kaydını yaptırmış ve Mütevelli He-
yeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olması şarttır.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kaydını

yenilemekle yükümlüdür.
(2) Öğrencinin kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl

dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zo-
runludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.
Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydını
yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim
süresinden sayılır.

(5) Kaydı askıya alınmış öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim
ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve ancak kayıtlı
oldukları yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; ilgili mev-

zuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı

dil hazırlık sınıfında öğretim ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yapılır.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Özel öğrenciler, İEÜ’de herhangi programa kayıtlı olmayan, bir yük-

seköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin
gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin derslere kabulü Dekanlık onayı ile yapılır.
(3) Özel öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yarar-

lanamazlar. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir
dereceyi göstermez.

(4) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler. Bu öğrenciler, Üni-
versitenin tüm öğrencilerine uyguladığı kurallara tabidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Fakülte için normal eğitim-öğretim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı

hariç, altı yıl (on iki yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi, dokuz yıl (on sekiz yarıyıl)’dır.
(2) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
(3) Azami süreler içinde; öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenmemesi

durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversitenin kararı ve YÖK’ün onayı ile
dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenmemesi durumunda öğ-
rencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.

(4) Azami süre içerisinde sayılabilecek ya da sayılamayacak durumlar, mazeretler, ve-
rilebilecek sınav hakları ve ek süreler; ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilir. Bu hakkı
kazananlar öğrenim ücretini ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

(5) Sınırsız sınav hakkı kazanıp, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim
yılına kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdığı halde sınavlara hiç girmeyen öğrenciler bu hak-
larından vazgeçmiş sayılırlar ve bu haktan yararlanamazlar.

(6) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm de-
ğiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programla-
rında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dâhil edilir.

(8) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri azami öğrenim
süresinden sayılır.

(9) Öğrencilerin ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenilememe nedeni ile ka-
yıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(10) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(11) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programla ilişiği kesilir.

(12) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde Üniversitenin yapacağı sınavlara alı-
nırlar. Sınavların sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve yü-
rürlükteki esaslara göre mali yükümlülüklerini de yerine getirerek öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre-
sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararla-
namazlar.

(13) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan
eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program
bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak
üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili
Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim dili; hasta başı eğitimleri dışında İngilizce’dir.
Akademik takvim ve öğretim yılı
MADDE 13 – (1) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.
Yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin; hastalarla Türkçe iletişim kurabilmeleri açı-

sından üçüncü yılın sonuna kadar YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Türkçe ye-
terlik belgesini almaları gerekir.
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Tıp eğitimi programı
MADDE 15 – (1) Tıp eğitimi programı; Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)

tarafından tanımlanan yeterlilikler çerçevesinde, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP)
içeriğini kapsayan ve Fakültenin sağlığa ve tıbba bakışını yansıtan genişletilmiş bir müfredat
bağlamında yapılandırılır. Eğitim‐öğretim planı; Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylan-
dıktan sonra uygulamaya koyulur.

(2) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile uygun görülen dersler Üniversite
dışında da yapılabilir. Bu derslerin yürütülmesine ilişkin esaslar, Fakülte Kurulunca kararlaş-
tırılır ve Senato onayına sunulur.

(3) Fakülte öğrencilerinin Üniversite dışında staj yapma veya ders alma başvuruları il-
gili mevzuat çerçevesinde fakültenin eğitim programına uygunluk şartı gözetilerek Fakülte Yö-
netim Kurulunun onayı ile kabul edilir.

(4) Uygun görülen dersler Fakülte Kurulunun gerekçeli önerisi ve Senatonun onayı
üzerine uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

(5) Eğitim-öğretim programlarının öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve
benzeri sorunların çözümünde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Uluslararası ortak öğretim programları
MADDE 16 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak prog-

ram açılabilir.
(2) Bu programların eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Eğitim kurulları
MADDE 17 – (1) Tıp Eğitimi Kurulu, Dekan tarafından üç yıl için görevlendirilen öğ-

retim üyelerinden oluşan; Fakülte eğitim planında yer alan bütün derslerin entegrasyonunun
sağlanması, planlanması ve güncellenmesinden, eğitici eğitiminden ve eğitim araştırmalarının
planlanmasından sorumlu olan kuruldur. Görev süresi dolan öğretim üyesi yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Dönem Kurulu, bir sınıfta, ilgili akademik yıl içinde yer alan derslerin koordina-
törlerinden oluşan ve bu derslerin işleyiş süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu kuruldur.

(3) Eğitim kurulları ihtiyaca göre Fakülte Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.
Zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri
MADDE 18 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler

kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerinin tamamını ve belirtilen sayıda seçmeli dersi al-
makla yükümlüdür.

(2) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış veya alınmış/izlenmiş olması gereken derse
ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun
onayından sonra kesinleşir.

(3) Fakülte öğrencileri 2547 sayılı Kanunda tanımlanmış olan ortak zorunlu dersleri ta-
mamlamakla yükümlüdürler.

Derslerin İEÜ ve AKTS kredi değeri
MADDE 19 – (1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders

saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık
saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi, 25 ile 30 saat arası öğrenci iş yüküne
karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; eğitsel etkinliklerin yanı
sıra nöbet, klinik çalışma, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, alan çalışması gibi etkinliklerde
harcanan bütün zamanı ifade eder.

(3) Altı yıllık eğitim-öğretim programında ders ve uygulama kredileri her yarıyıl için
30 AKTS olmak üzere toplam 360 AKTS’dir.

(4) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için İEÜ
yerel kredi değeri tespit edilmez.
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(5) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğren-
ciler, üst sınıftan ders alamazlar.

(6) Öğrenci normal ders yüküne ilave olarak; tekrarlaması gereken ortak zorunlu veya
seçmeli derslerden en fazla birini alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin eğitim programının ilk beş yılında kuramsal eğitim et-

kinliklerinin en az %70’ine, uygulamalı eğitim etkinliklerinin %80’ine katılması, ön hekimlik
dönemindeki etkinliklerin %90’ına katılması gerekir.

(2) Öğrencilerin devam durumları Üniversite genelinde belirlenen kurallara uygun ola-
rak izlenir. Sağlık raporu ve disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun
bir derse; ilgili mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde devam yükümlülüğünü yerine getir-
meyen öğrenci devamsız notu alır.

Mazeretler
MADDE 21 – (1) YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu

tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle sınavına girmeyen öğrencilere
mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Mazeretlerle ilgili başvuru; mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü
içinde Fakülteye yapılır. Öğrencilerin mazeret durumları, Fakülte Yönetim Kurulunda ilgili
mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Disiplin cezası nedeniyle alınan okuldan uzaklaştırma cezası süreleri ile sağlık ra-
porlarının kapsadığı süreler içinde öğrenciler devamsız sayılırlar ve bu süre içinde eğitim et-
kinliklerine ve sınavlara giremezler.

(4) Rapor süresi bitmeden sunumlara, oturumlara, uygulamalara ve/veya sınavlara gi-
rebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendir-
mesi gerekir.

(5) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava
girememiş olan bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

(6) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava gir-
meyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli ola-

bilecek bir mazeretleri nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir.
Öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek
koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenme-
dik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kayıtları yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla iki yarıyıl, Fakültede
altı yarıyıl dondurulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler
aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek
bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Dekanlığa başvururlar.

(4) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konul-
maz.

(5) Kayıt dondurma talebinin işleme koyulabilmesi için ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim
ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt
dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk yarıyıl ücretine mahsup edilir.
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(6) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal yarıyıl ka-
yıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş
öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam
edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zo-
rundadır.

Kayıt sildirme
MADDE 23 – (1) Öğrencilerden;
a) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayanların,
b) Tanınan ek süre ve ek sınavlar sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayanların,
c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alanların,
ç) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenlerin
Üniversiteden kaydı silinir.
İlişik kesme
MADDE 24 – (1) Kaydı silinen, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden

ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, varsa kalan öğrenim
ücretlerini de ödeyerek Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ölçme, Değerlendirme, Sınavlara İtirazlar ve Sınıf Geçme

Sınıf geçme, ölçme-değerlendirme
MADDE 25 – (1) Ölçme ve değerlendirmede kullanılacak yöntemler ve başarıya katkı

oranları Fakülte Kurulu kararı ile belirlenerek öğrencilere duyurulur.
(2) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler Dekanlığın önerisi

üzerine Senato tarafından belirlenir.
(3) İlgili yarıyıl sonunda Fakülte dersinden/derslerinden devam koşulunu yerine getiren

ancak dersten/derslerden başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.
(4) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(5) Öğrencilerin başarı durumu yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları he-

saplanarak belirlenir.
(6) Öğrenciler birinci yıl sonunda, notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle

değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,50 ise ikinci yıl derslerini
almaya hak kazanır. Ortak zorunlu ders dışındaki Fakülte derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da
“U” notu olanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra ikinci yıla devam hakkı ka-
zanır. Genel not ortalaması en az 1,50 olanlardan, ortak zorunlu dersleri “FF”, “FD”, “NA” ya da
“U” notu olanlar bu dersleri başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf sonuna kadar normal ders
yüküne ilaveten alabilirler.

(7) İkinci yıl sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen
derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,70 olanlar üçüncü yıl derslerini alabilir.
Üniversite dersleri dışındaki Fakülte derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar
bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra üçüncü yıla devam hakkı kazanır. Genel not
ortalaması en az 1,70 olanlardan Üniversite dersleri “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar
bu dersleri başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf sonuna kadar normal ders yüküne ilaveten ala-
bilirler.

(8) Üçüncü yıl sonunda her dersten en az “DD” alıp, genel not ortalaması en az 2,00
olanlar dördüncü yıla geçer. “FF”, “FD” veya “NA” notu olan dersi bulunanlar bu dersleri ön-
celikli olarak alıp başardıktan sonra dördüncü yıla devam hakkı kazanır.
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(9) Dördüncü ve beşinci yıllar birlikte değerlendirilir. Bu yıllarda bulunan derslerden
en az “DD” almış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler altıncı yıl (ön hekimlik)
uygulama dilimlerine geçmeye hak kazanır. Dördüncü veya beşinci yıllarda “FF”, “FD” veya
“NA” notu olan dersler ilk açıldığında başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.

(10) Altıncı yıl ön hekimlik uygulama dilimleri yeterliliğe dayalı olarak değerlendirilir.
Bu yıl uygulamalarının tamamından “S” notu alan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. “U”
notu alanlar bu dersi başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.

(11) Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten
alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS
kredisine bölünmesi ile not ortalaması tespit edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler
için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel
not ortalaması elde edilir.

(12) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alı-
nan en son not geçerlidir. Tekrar alınan dersler, not durum belgelerinde belirtilir.

(13) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda
belirtilmiştir:

Puan Ders Notu Katsayı Statü
90-100 AA 4,00 Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı
80-84 BB 3,00 Başarılı
75-79 CB 2,50 Başarılı
70-74 CC 2,00 Başarılı
65-69 DC 1,50 Koşullu Geçer
60-64 DD 1,00 Koşullu Geçer
50-59 FD 0,50 Başarısız-Kalır
49 ve aşağısı FF 0,00 Başarısız-Kalır

(14) NA (devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uy-
gulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tara-
fından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem
görür.

(15) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
c) EX (muaf) notu, eğitim planında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere

verilir.
ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,
özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki yarıyıl ders ka-
yıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlar-
daki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bu-
lunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen
I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğren-
cinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim
üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; zorunlu derslerden,
yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve
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not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Öğrenciler öğrenimleri süresince en fazla
iki seçmeli dersten çekilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuru-
luşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim
öğrencilerinin dersten çekilme işlemi İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi
ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar
uygulanmaz.

e) NI (not ortalamasına katılmayan) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya prog-
ramların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu
not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir.
Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.

f) P (başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla
olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde ye-
rine getiren öğrencilere verilir.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha

önce başarılı oldukları dersleri, ders yükü sınırları içinde, dersten başarılı oldukları dönemden
sonraki istediği yarıyılda not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki
not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(2) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri seçmeli bir dersin
yerine farklı bir dersi alabilirler.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 27 – (1) İlk üç yılda Fakülte dersleri için kısa sınav, ara sınav, final sınavı

yapılır. Sınav tarihleri ilgili yarıyıl başında ilan edilir. Final ve Fakülte dersleri için yapılan bü-
tünleme sınavları Üniversite tarafından tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Dersler ve bunların ara, yılsonu, Fakülte dersleri için yapılan bütünleme sınavları
ve diğer bütün sınavlar haftanın her günü yapılabilir.

(3) Sınavlar yazılı ve/veya yapılandırılmış sözlü ve/veya elektronik ortamda, kuramsal
ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavın kuramsal
ve uygulamalı kısımlarından herhangi birine ya da zamanında sınava girmeyen öğrencinin notu
sıfır kabul edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim elemanı
tarafından gözden geçirilir ve düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili her-
hangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvu-
rusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi
dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer kurumlarda eğitim olanakları
MADDE 29 – (1) Üniversite ile diğer üniversiteler ve yabancı ülkelerdeki yükseköğ-

retim kurumları arasında yapılan anlaşmalar ve hareketlilik programları uyarınca veya burs,
staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye iki yarıyıla kadar bu kurumlarda eği-
tim izni verilebilir.
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(2) Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre azami öğre-
nim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin gitmek istedikleri kurumda verilmekte olan eğitim/öğretimin denk sa-
yılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(4) Öğrenci, gittiği kuruluş tarafından verilen not durum belgelerini Fakülteye teslim
eder. Öğrencinin aldığı dersler, eğitim programındaki Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun
görülen eşdeğer dersin adı, kodu ve AKTS kredisi ile sisteme işlenir.

(5) Gittiği kurum tarafından derslere devam ettiğinin belgelendiği ancak başarı belge-
sinin verilmediği durumlarda öğrenci eşdeğer dersin ilk sınavına alınır.

(6) Gittiği kurum tarafından derslere devam ettiğinin belgelenemediği durumlarda öğ-
renci dersi yeniden alır.

(7) Yurt dışındaki diğer anlaşmalı üniversitelerden Fakülteye gelen öğrencilere aldıkları
derslere ait not durum belgesi verilir.

(8) Değişim programları çerçevesinde ödenecek bedeller ile ilgili işlemler ikili anlaş-
malara ve mevzuata göre yürütülür.

Disiplin
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye “I” harf notu verilir
ve ayrıca hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygu-
lanır.

Burs
MADDE 31 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi

üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 32 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere

uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Mezuniyet
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için en az 360 AKTS

kredisi toplamı olan, öğretim planlarında yer alan tüm dersleri almaları ve başarması, genel
not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve diğer tüm yükümlülükleri yerine ge-
tirmesi gerekir.

(2) Öğrencilerin mezuniyeti Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir. Dip-
lomaya mezuniyet tarihi olarak Fakülte Yönetim Kurulunun onay tarihi yazılır.

Diplomalar
MADDE 34 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayanlara;

18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamam-
lamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek-
okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini
başarı ile tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması verilir. Diploma; Dekan ve Rektör tara-
fından imzalanır.

(2) Yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye diploması ile akademik ve mesleki ye-
terliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki verilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
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(4) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi, genel not or-
talaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak mezun olurlar. Şeref ve yüksek
şeref listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(5) Disiplin cezası alan öğrenciler; belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile ancak
Senatonun onayı ile yüksek şeref veya şeref öğrencisi sayılabilirler.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Dekan ve Kayıt
Kabul Müdürünün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının
verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir de-
faya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma verilir.

Tebligat
MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
(2) Öğrenciler, adresi değiştirdiklerini bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise mev-

cut adreslerine yapılan tebligat geçerli sayılır.
Belge ve yapıtların saklanması
MADDE 36 – (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje, film,

tasarım, laboratuvar ve staj raporu, benzeri belgeler ve yapıtlar, ilgili mevzuat kapsamında sak-
lanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato, Fakülte Kurulu ve YÖK kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÇAY VE ÇAY ÜRÜNLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştır-
ma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürün-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve 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 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Öncelikle Rize İli olmak üzere ülkesel ve uluslararası düzeyde çay konusunda araş-

tırmaları yürütmek.
b) Çay konusunda her türlü uygulama ve üretim faaliyetlerini yürütmek.
c) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla merkez amacına yönelik ortak araştırma

projeleri yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.
ç) Merkez tarafından yürütülen çay çalışmalarından elde edilen bilimsel sonuçların ül-

kesel ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmasını sağlamak.
d) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yö-

nelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler dü-
zenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar
yapmak.

e) Çayın üretimi, bakımı, hasat ve hasat sonrası işlemleri ile ilgili yürütülecek araştır-
malar sonucunda üreticiden, sanayiciye kadar bölge halkının ekonomik kalkınma düzeyine
katkıda bulunmak.

f) Özel sektör kuruluşları ile araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında
koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

g) Merkez amacına yönelik olarak çay konusunda yapılacak idari ve yasal düzenleme-
lere görüş bildirmek.

ğ) Çay konusunda araştırmalarını konu alan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında
bulunacaklara imkanları ölçüsünde katkı sağlamak.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür, Üniversi-

tenin tam zamanlı öğretim elemanlarından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak
atayabilir. Müdür gerekli görmesi durumunda müdür yardımcılarını görevden alabilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi
kendisine vekalet eder. Müdürün, görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni
bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi ile ilgili tedbirleri almak ve

uygulamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak.
ç) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denet-

lemek.
d) Merkeze bağlı araştırma-geliştirme birimlerindeki araç, gerecin verimli kullanımı

ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
e) Yıl sonlarında ve istenildiğinde Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği çalışmalarını

yürütmek.
ğ) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini

yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önereceği

ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden olu-
şur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ye-
nileri aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çok-
luğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, çalışma düzenini, Mer-

kezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili
kararlar almak,

b) Gerekli düzenleyici işlemleri hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,
c) Merkezin uygulama bahçeleri ve araştırma laboratuvarlarının çalışma ilkeleri, işleyişi

ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,
ç) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,
d) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ 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.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

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

YARGI İLÂNLARI 

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/1019 

Karar No : 2017/409 

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/06/2017 tarih, 2014/1019 Esas, 2017/409 karar 

sayılı kararı ile; sanık Hasan ARSLAN'ın, Görevi Kötüye Kullanmak suçundan 5237 sayılı 

TCK.nun 257/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında verilen 

cezanın 5271 sayılı CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verildiği, katılan Olcay KANBAK'ın yokluğunda verilen kararın Olcay KANBAK'a tebliğ 

edilemediği anlaĢılmakla; 

1 - Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm 

özetinin RESMĠ GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 7910 

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

Esas No : 2016/323 

Karar No : 2016/556 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak (TeĢebbüs) suçundan 

Mahkememizin 2016/323 Esas, 2016/556 sayılı kararı gereğince: Ġlie ve Aurelia oğlu, 31/03/1974 

- Perıetı doğumlu, Romanya nüfusuna kayıtlı GHEORGHE PREDESCU ile ilgili hüküm özeti 

aĢağıdadır. 

a) Sanık GHEORGHE PREDESCU'nun, ticari amaç ile eĢyayı gümrük iĢlemlerine tabi 

tutmaksızın ülkeye sokmak suçunu iĢlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi gereğince, suçun iĢleniĢ biçimi, suçun iĢlendiği 

zaman ve yer ile sanıktan ele geçen eĢyaların değeri dikkate alınarak takdiren hapis cezası 

yönünden alt sınırdan, ek adli para cezası yönünden ise alt sınırdan uzaklaĢarak ceza tayini ile 

teĢdiden 1 YIL HAPĠS ve 240 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

b) Sanığın duruĢmadaki iyi hali dikkate alınarak TCK'nun 62 maddesi gereğince 

cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 Ay HAPĠS ve 200 GÜN ADLĠ PARA 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

c) TCK'nun 52/2 maddesi gereğince sanığın Ģahsi halleri ve ekonomik durumu dikkate 

alınarak, sanığa verilen 200 gün karĢılığı adli para cezasının, takdiren bir gün karĢılığı 20,00 TL 

üzerinden hesap edilmek sureti ile sanığın (200x20=) 4000,00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

d) Sanığın neticeten 10 AY HAPĠS ve 4000,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

e) Sanığın cezasından baĢkaca Kanuni veya takdiri artırım veya indirim yapılmasına yer 

olmadığına, 

f) Sanığın sabıkasının olmaması ve kiĢilik özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden 

suç iĢlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluĢtuğundan ve zararı gidermesi 

nedeniyle CMK 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının TAKDĠREN geri bırakılmasına, 
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CMK 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, bu süre 

içinde herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına, CMK 231/10 

maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlenmediği takdirde, 

açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düĢmesi kararı verilmesine, CMK 

231/11 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemesi halinde hükmün 

açıklanmasına, 

g) Sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin Kanuni sonucu olarak sanığın TCK'nun 

53. maddesinin 1. fıkrasının a, b, c, d, e bentlerindeki haklardan, kendi altsoyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri hariç mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar, 53/3 maddesi uyarınca hükümlünün koĢullu salıverilmesi halinde kendi altsoyu üzerindeki 

velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koĢullu salıverilme tarihine kadar, 24.11.2015 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih 2014/140 esas ve 

2015/85 karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek yoksun bırakılmasına, 

2 - a) Sanıktan ele geçirilen ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan KEMTV'ında 

cins ve miktarı yazılı eĢyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 13. 

maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE, nakil vasıtasına el 

konulmadığından ve müsaderesi iddianamede talep edilmediğinden Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 

2015/18158 ve 2015/15656 karar sayılı ilamları da nazara alınarak bu hususta ayrıca karar 

verilmesine yer olmadığına, 

b) Katılan Gümrük Ġdaresi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret 

tarifesi gereğince 1800,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan idareye verilmesine, 

c) Sanığın sarfına neden olduğu 10,00 TL posta gideri, 305,50 TL keĢif- bilirkiĢi gideri 

olmak üzere toplam 315,50 TL yargılama masrafının sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına, 

Dair verilen hüküm GHEORGHE PREDESCU'ye tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliğ 

edilememiĢtir, 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere baĢka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt 

katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Mahkememizde itiraz yasa yoluna 

baĢvurabileceğine, 

4 - Ġlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 7908 

————— 

Esas No : 2015/773 

Karar No : 2016/667 

Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin 2015/773 Esas, 2016/667 sayılı kararı gereğince: Salı ve Albena kızı, 1987 

doğumlu, Bulgaristan Uyruklu, nüfusuna kayıtlı SABINA SALI SALI ile ilgili hüküm özeti 

aĢağıdadır. 



9 Ekim 2017 – Sayı : 30205 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Sanığın müĢtekiye karĢı gerçekleĢtirdiği bina içinde muhafaza altına alınmıĢ olan eĢya 

hakkında hırsızlık eyleminden dolayı suçun iĢleniĢ Ģekli, suçun iĢlendiği zaman ve yeri meydana 

gelen zararın ağırlığı, sanığın Ģahsi halleri de göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK.nın 

142/2.h maddesi gereğince takdiren 5 YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkında koĢulları bulunmadığından TCK 145 maddesinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA, 

MüĢtekinin zararı kovuĢturma baĢlamadan önce aynen geri vermek suretiyle giderildiği 

anlaĢıldığından sanığa verilen cezanın TCK 168/1 maddesi gereği takdiren 2/3 oranında 

indirilerek 1 YIL 8 AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruĢmadaki hal ve tavırları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilmekle 

TCK'nun 62 maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 4 AY 

20 GÜN HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında baĢkaca artırım ve 

eksiltme takdiren yer olmadığına Kasten iĢlemiĢ olduğu suç dolayısıyla hapis cezası ile 

mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanığın 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesinin a, c, d ve e 

bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya 

kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan 

maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koĢullu salıverilinceye kadar 

yoksun bırakılmasına, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamıĢ bulunması ve yeniden suç 

iĢlemeyeceği hususunda kanaat gelmiĢ olması nedeniyle CMK 231 MADDESĠ GEREĞĠNCE 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Sanığın CMK 231 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetimli serbestliğine, Bu süre içinde 

yükümlülük yüklenmesine ve uzman görevlendirilmesine yer olmadığına, CMK 231/10-11 

maddeleri gereğince Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlenmediği takdirde, açıklanması 

geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesi kararı verileceğinin, Denetim süresi 

içinde kasten yeni bir suç iĢlemesi halinde, mahkemenin hükmü açıklayacağının sanığa 

bildirilmesine (bildirilemedi), 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına iliĢkin kararın bunlara mahsus sisteme 

kaydedilmesine, 

1 tebligat 10 TL, 3,50 TL posta gideri, 150 TL bilirkiĢi ücreti olmak üzere toplam 163,50 TL 

yargılama giderinin sanıktan tahsiline. 

Dair verilen hüküm SABINA SALI SALI’ya tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Kararın tebliğinden itibaren gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere baĢka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt 

kâtibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz 

edilebileceği, 

4 - Ġlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 7909 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAKIM VE ONARIM HĠZMET ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde bulunan DE 2400, DE 

33000, DE 36000 tipi lokomotifler ile DMU 30000 tipi tren setleri üzerinde bulunan ATS 

(Otomatik Tren Durdurma Sistemi) + GPS Navigasyon (Araç Takip) sistemlerinin (50) adet 

(±%20) teknik Ģartnamesine göre bakım ve onarım hizmet alım iĢi satın alınacaktır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/489824 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6 GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye 

Müdürlüğünde bulunan DE 2400, DE 33000, DE 36000 tipi lokomotifler ile DMU 30000 tipi tren 

setleri üzerinde bulunan ATS (Otomatik Tren Durdurma Sistemi) + GPS Navigasyon (Araç 

Takip) sistemlerinin (50) adet (± %20) teknik Ģartnamesine tamir ve bakım yapılması hizmet alım 

iĢidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 20/10/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 8744/1-1 
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MUHTELĠF ÖLÇÜLERDE 179 ADET LED IġIKLI YÖNLENDĠRME  

LEVHASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Ölçülerde 179 Adet Led IĢıklı Yönlendirme Levhası Alımı Açık Ġhale Usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/50 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32    06330 - Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 28 46  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Isa.TARHAN@dhmi.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ölçülerde 179 Adet Led IĢıklı Yönlendirme 

Levhası Alımı 

b) Teslim yeri : Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Deposuna 

teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en geç 120 

(yüzyirmi) takvim günü içinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06330-Yenimahalle/ANKARA adresinde 

bulunan Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20/11/2017 Pazartesi günü saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari Ģartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Ġdari Ģartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Ġdari Ģartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, Ġdari Ģartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ teminat mektubu 

kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekte örneği sunulan belgelerin 

verilmesi zorunludur. Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile 

yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır. Ortak giriĢimlerde, bu 

belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müĢtereken karĢılanabilir.  

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Ġstekliler teklif edecekleri bedelin en az % 40’ı (kırk) oranında son beĢ yıl içinde tek bir 

sözleĢme ile iĢ yapmıĢ olduğunu gösteren iĢ deneyim belgesi verecektir.  

Üretim, imalat kapasitesi, araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler: 

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

- Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeleri,  

- Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belgeleri,  

- Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini, 
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- Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mallara iliĢkin yerli malı 

belgesini veya teknolojik ürün deneyim belgesini, teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

- Ġstekliler teklif edecekleri LED ıĢıklı yönlendirme panolarının ilgili ICAO Annex-14 ve / 

veya FAA standartlarına uygun olduğunu ve/veya IEC/EN standardına uygunluğunu 

belgelendirecektir. Bu belgeler teklifle birlikte sunulacaktır. 

- Ġstekliler teklif edecekleri izolasyon trafoları için TSE ve/veya IEC/EN 61823 standart 

belgesini teklifle birlikte ibraz edeceklerdir. 

4.4- Bu ihalede tek sözleĢmeye bağlı olarak;  

Bu ihalede benzer iĢ olarak alıma ait malzemeler veya ICAO standartlarında pist ve 

taksiyolu aydınlatma malzemelerinin (armatürler, sabit akım regülatörler vb.) satıĢı ve/veya 

imalatı yapmıĢ olmak benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliler lehine %14 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanı Ġhale dokümanının görülebileceği yer: Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı 

(Konya Yolu Üzeri) No:32 06330-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava 

Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma 

ġube Müdürlüğü Ġhale ĠĢleri ġefliği zemin kat Z-138 nolu oda adresinde görülebilir ve 150,00 TL 

(KDV dahil) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 20/11/2017 Pazartesi günü saat 11:00’e kadar Ġhale dokümanının 

görülebileceği yer: Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube Müdürlüğü Ġhale ĠĢleri ġefliği zemin 

kat Z-138 nolu oda’ya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme 

düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 8714/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Fatsa Belediyesi Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı, Ġlçemiz M.K.P. Mahallesinde, 

tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin 

katında bulunan; 

1.1- 224 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 114 m2)  2 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.2- 199 m2 (Zemin   91 m2 – Asma Kat 108 m2)  3 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.3- 245 m2 (Zemin 141 m2 – Asma Kat 104 m2)  4 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.4- 263 m2 (Zemin 160 m2 – Asma Kat 103 m2)  5 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.5- 256 m2 (Zemin 148 m2 – Asma Kat 108 m2)  6 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.6- 262 m2 (Zemin 152 m2 – Asma Kat 110 m2)  7 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.7- 224 m2 (Zemin 114 m2 – Asma Kat 110 m2)  8 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.8- 219 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 109 m2)  9 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.9- 287 m2 (Zemin 183 m2 – Asma Kat 104 m2)  10 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.10- 269 m2 (Zemin 165 m2 – Asma Kat 104 m2)  11 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.11- 216 m2 (Zemin 108 m2 – Asma Kat 108 m2)  12 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.12- 224 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 114 m2)  13 Nolu Bağımsız Bölüm; 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü 

ile satıĢları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - ġartname ve ekleri Strateji GeliĢtirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’nden, her bir 

bağımsız bölüm için 500,00-TL bedelle satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen bağımsız bölüm satıĢları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, 

Ģartnamede belirtilen belgelerini Ģartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin yapılacağı 

tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Strateji 

GeliĢtirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim 

edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, 

kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4 - Ġhaleler, Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU 

adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. 

Maddesi gereğince kapalı teklif (arttırma) usulü ile aĢağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 
 

S.N. 

Bağımsız Bölüm 

No 

Muhammen SatıĢ 

Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminat Ġhale Tarihi 

Ġhale 

saati 

1 
2 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.330.000,00-TL 69.900,00-TL 19/10/2017 13:30 

2 
3 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
1.600.000,00-TL 48.000,00-TL 19/10/2017 14:00 

3 
4 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
1.970.000,00-TL 59.100,00-TL 19/10/2017 14:30 

4 
5 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.115.000,00-TL 63.450,00-TL 19/10/2017 15:00 

5 
6 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.060.000,00-TL 61.800,00-TL 19/10/2017 15:30 

6 
7 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.460.000,00-TL 73.800,00-TL 19/10/2017 16:00 

7 
8 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.160.000,00-TL 64.800,00-TL 20/10/2017 13:30 
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S.N. 
Bağımsız Bölüm 

No 
Muhammen SatıĢ 

Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminat Ġhale Tarihi 
Ġhale 
saati 

8 
9 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
1.760.000,00-TL 52.800,00-TL 20/10/2017 14:00 

9 
10 Nolu 

Bağımsız Bölüm 
2.310.000,00-TL 69.300,00-TL 20/10/2017 14:30 

10 
11 Nolu 

Bağımsız Bölüm 
2.165.000,00-TL 64.950,00-TL 20/10/2017 15:00 

11 
12 Nolu 

Bağımsız Bölüm 
1.735.000,00-TL 52.050,00-TL 20/10/2017 15:30 

12 
13 Nolu 

Bağımsız Bölüm 
2.330.000,00-TL 69.900,00-TL 20/10/2017 16:00 

 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

GERÇEK KĠġĠLER : 

• Ġkametgah Belgesi.  

• Nüfus Kayıt Örneği.  

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi. 

• Ortak katılım olması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak 

GiriĢim Beyannamesi.  

• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

TÜZEL KĠġĠLER : 

• ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.  

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter 

tasdikli imza sirküleri. 

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan belgelerden 

sadece biri.  

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.  

• Ortak katılım olması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak 

GiriĢim Beyannamesi.  

• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

• Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son 

güncel tasdikli örneği. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 

ADRES VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:  

M.K.PaĢa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ ORDU 

Tel : 0452 423 63 00 

Fax : 0452 423 63 09 8707/1-1 
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MUHTELĠF VĠNÇ TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Muhtelif vinç temini 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/490251 

Dosya No : 1724526 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 125   67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif vinç temini:3 adet 

b) Teslim yeri  : Ġlgili birim ambarları ve iĢ sahaları/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 5 tonluk tek kiriĢ gezer vinç ve 

2 tonluk pergel vinç 75 takvim günü 5 tonluk elektrikli 

monoray vinç 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 18.10.2017 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Vinçler ve halatlar için TSE belgeleri 

4.2.2. Soru formları cevapları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.10.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 8752/1-1 
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MÜLKĠYETĠ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT MALATYA 5. BÖLGE  

MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN  

14 ADET TAġINMAZ ĠHALE YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge 

Müdürlüğünden:  

1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait; 

a) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 507,24 m² miktarlı 1700 Ada, 38 

No.lu Parselde kayıtlı, 2364/50724 hisse oranı tutarı olan, 23,64 m² taĢınmazın satıĢı (Üzerinde 

bina mevcut olup, zeminde hisse bulunmaktadır.) 

b) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 240,11 m² miktarlı 1701 Ada, 35 

No.lu Parselde kayıtlı, 1490/24011 hisse oranı tutarı olan, 14,90 m² taĢınmazın satıĢı (Üzerinde 

bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.) 

c) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 401,87 m² miktarlı 1701 Ada, 36 

No.lu Parselde kayıtlı, 830/40187 hisse oranı tutarı olan, 8,30 m² taĢınmazın satıĢı (Üzerinde bina 

mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.) 

ç) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 475,24 m² miktarlı 1701 Ada, 42 

No.lu Parselde kayıtlı, 5844/47524 hisse oranı tutarı olan, 58,44 m² taĢınmazın satıĢı (Üzerinde 

bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.) 

d) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 475,24 m² miktarlı 1701 Ada, 43 

No.lu Parselde kayıtlı, 3976/43466 hisse oranı tutarı olan, 39,76 m² taĢınmazın satıĢı (Üzerinde 

bina mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır. ) 

e) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,25 m² miktarlı 1701 Ada, 44 

No.lu Parselde kayıtlı, 674/42525 hisse oranı tutarı olan, 6,74 m² taĢınmazın satıĢı (Üzerinde bina 

mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.) 

f) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 847,93 m² miktarlı 1701 Ada, 53 

No.lu Parselde kayıtlı, 829/84793 hisse oranı tutarı olan, 8,29 m² taĢınmazın satıĢı (Üzerinde bina 

mevcut olup, zemine hisse bulunmaktadır.) 

g) Bingöl Ġli, Genç Ġlçesi, Kültür Mahallesi, 233,00 m² miktarlı 111 Ada, 3 No.lu Parselin 

satıĢı (BoĢ Arsa olup, ĠĢgalen Kullanılmaktadır.) 

ğ) Bingöl Ġli, Genç Ġlçesi, Kültür Mahallesi, 182,00 m² miktarlı 111 Ada, 4 No.lu Parselin 

satıĢı (BoĢ Arsa olup ĠĢgalen Kullanılmaktadır.) 

h) Bingöl Ġli, Genç Ġlçesi, Kültür Mahallesi, 14,00 m² miktarlı 119 Ada, 12 No.lu Parselin 

satıĢı (BoĢ Arsa olup, ĠĢgalen Kullanılmaktadır.) 

ı) Bingöl Ġli, Genç Ġlçesi, Kültür Mahallesi, 2.269,64 m² miktarlı 475 Ada, 2 No.lu 

Parselin satıĢı (BoĢ Arsa olup, ĠĢgalen Kullanılmaktadır.) 

i) Bingöl Ġli, Genç Ġlçesi, YeniĢehir Mahallesi, 304,00 m² miktarlı 291 Ada, 27 No.lu 

Parselin satıĢı (BoĢ Arsa olup, ĠĢgalen Kullanılmaktadır.) 

j) Bingöl Ġli, Genç Ġlçesi, YeniĢehir Mahallesi, 150,00 m² miktarlı 291 Ada, 35 No.lu 

Parselin satıĢı (BoĢ Arsa olup, ĠĢgalen Kullanılmaktadır.) 

k) Siirt Ġli, Kurtalan Ġlçesi, Kıcıman Mahallesi, 418,44 m² miktarlı 158 Ada, 188 No.lu 

Parselin satıĢı (Üzerinde Bina ve yol mevcut olup, ĠĢgalen Kullanılmaktadır.) 

2 - Parsellerin Ġhale Günleri 

- (k) harfinde belirtilen 158 Ada, 188 no.lu parselin ihalesi 25/10/2017 ÇARġAMBA 

günü saat 14.00 den itibaren yapılacaktır, 

- (g, ğ, h, ı, i, j) harflerinde belirtilen 111 Ada, 3 no.lu, 111 Ada, 4 no.lu, 119 Ada, 12 

no.lu, 475 Ada, 2 no.lu, 291 Ada, 2 no.lu ve 291 Ada, 35 no.lu parsellerin ihalesi 27/10/2017 

CUMA günü saat 14.00 den itibaren yapılacaktır, 
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- (a, b, c, ç) harflerinde belirtilen 1700 Ada, 38 no.lu, 1701 Ada, 35 no.lu, 1701 Ada, 36 

no.lu, 1701 Ada, 42 no.lu, parselin ihalesi 31/10/2017 SALI günü saat 14.00 den itibaren 

yapılacaktır, 

- (d, e, f) harflerinde belirtilen 1701 Ada, 43 no.lu, 1701 Ada, 44 ve 1701 Ada, 53 no.lu 

parsellerin ihalesi 01/11/2017 ÇARġAMBA günü saat 14.00 den itibaren yapılacaktır, 

SatıĢ Ġhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı 

Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve ―Pazarlık Usulü‖ ile görüĢmeler yapmak suretiyle 

yapılacaktır. Ġhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, Ġhale Pazarlık görüĢmesine devam 

edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

3 - Yukarıdaki Ġhale Konusu Parsellerin ġartname Miktarı; 
 

- Yukarıda belirtilen parsellerin Ģartname miktarı 250,00.-TL (Ġki yüz Türk Lirası) 
 

4 - Yukarıdaki Ġhale Konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarı; 
 

- 1700 Ada, 38 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı   2.000,00.-TL (Ġki Bin Türk lirası) 

- 1701 Ada, 35 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı   1.500,00.-TL (Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) 

- 1701 Ada, 36 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı      600,00.-TL (Altı Yüz Türk Lirası) 

- 1701 Ada, 42 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı   4.200,00.-TL (Dört Bin Ġki Yüz Türk lirası) 

- 1701 Ada, 43 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı   2.800,00.-TL (Ġki Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) 

- 1701 Ada, 44 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı      500,00.-TL (BeĢ Yüz Türk Lirası) 

- 1701 Ada, 53 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı      600,00.-TL (Altı Yüz Türk Lirası) 

- 111 Ada, 3 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı   6.000,00.-TL (Altı Bin Türk lirası) 

- 111 Ada, 4 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı   5.000,00.-TL (BeĢ Bin Türk Lirası) 

- 119 Ada, 12 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı      200,00.-TL (Ġki Yüz Türk Lirası) 

- 475 Ada, 2 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 80.000,00.-TL (Seksen Bin Türk Lirası) 

- 291 Ada, 27 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı   3.200,00.-TL (Üç Bin Ġki Yüz Türk Lirası) 

- 291 Ada, 35 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı   5.500,00.-TL (BeĢ Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) 

- 158 Ada, 188 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 16.000,00.-TL (On Altı Bin Türk Lirası) 
 

5 - Teklifler, Teknik ġartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge 

Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosuna (Özalper Mahallesi Ġstasyon Caddesi No: 2 

YeĢilyurt/MALATYA) Bizzat elden teslim edilecektir. Teknik ġartnamede Belirlenen gün ve 

Saatten sonra ve posta ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir. 

6 - TCDD Genel Müdürlüğü Ġhale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD Ġhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

7 - Ġhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis 

Müdürlüğü (Özalper Mah. Ġstasyon Cad. No: 2 YeĢilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar 

Bankası Malatya Merkez ġubesindeki TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı 

hesabına Teknik ġartnamede Belirtilen ihale doküman bedelleri hangi parsele ait olduğu (……. 

Ġli, …….. Ġlçesi ………. Mahallesi …. Ada, …. Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle 

yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, 

TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilebilir. 

 8533/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111   

45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K No Dosya No Ġhale Tarih - Saati Teslim 

1 13 Kalem Rulman Alımı 496726 2017-1802 25.10.2017-14.00 45 Gün 

2 38 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 496761 2017-1804 25.10.2017-15.00 90 Gün 

3 17 Kalem Sanayi Gazları Dolumu 496776 2017-1806 25.10.2017-16.00 365 Gün 

4 1 Adet Beton KöĢk 36 KV Alımı 496788 2017-1803 26.10.2017-14.00 60Gün 

5 2 Takım Hidrolik Güç Ünitesi Al. 496798 2017-1805 26.10.2017-15.00 60 Gün 

6 19 Kalem Delici Yedeği Alımı 496808 2017-1807 26.10.2017-16.00 90 Gün 
 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - ĠĢletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 8701/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi 

Tevsii II. Etap (347 Ha.) alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri 

için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile 

ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 44225 MALATYA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Tevsii II. 

Etap (347 Ha.) alanına ait yol, içmesuyu, kanalizasyon, 

yağmursuyu, ve kamera sistemi inĢaatlarından 

müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : MALATYA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 44.826.550 TL 

f) Geçici Teminatı : 3.137.858,50 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 19/10/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin 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 Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede 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 Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının I. Organize 

Sanayi Bölge Müdürlüğü 44225 MALATYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı 

Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 8621/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara Batı 1. Aile Mahkemesinin 2009/942 Esas 2010/1066 Karar sayılı dosyasının 

imha edildiği anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 8754/1-1 

—— • —— 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NĠTELĠKLER 

TIP 

FAK. 

Profesör Üroloji 1 1 
Pediatrik üroloji alanında 

deneyimli olmak. 

Profesör 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
1 1 

Doçentliğini ilgili alanda 

almıĢ olmak. 

Profesör 

Plastik, Estetik ve 

Rekonstrüktif 

Cerrahi 

1 1 
Doçentliğini ilgili alanda 

almıĢ olmak. 

Doçent 
Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
1 1 

Doçentliğini ilgili alanda 

almıĢ olmak. 

Doçent Tıbbi Genetik 2 1 
Doçentliğini ilgili alanda 

almıĢ olmak. 

 

BaĢvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire BĢk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük 

Binası Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85 8708/1-1 
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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

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail

KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Ahmet

DEMİRCAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Ekonomik ve Mali Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Gelişme ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri 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


