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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim

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

yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,



b) Merkez (BANSEM): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerce eğitim-öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika

programlarının planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesini düzenlemek,

b) Nitelikli, iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, kurum ve ku-

ruluşlarla yapılacak anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak,

c) Üniversitenin, sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme konularında, ilgili kamu kurum

ve kuruluşları, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve kişilerle işbirliğini geliştirmek,

ç) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eği-

tim verilmesini sağlamak,

d) Eğitimle bütünleşik olarak sürdürülebilecek bilimsel araştırma ve uygulama faali-

yetlerini düzenlemek ve desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; Üniversite öğrencilerine ve personeline,

kamuya ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

her türlü yayında bulunmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları,

kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer mer-

kezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımı da dahil ol-

mak üzere her türlü faaliyette bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebi-

leceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Merkez Müdürünün, herhangi

bir nedenle altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunmadığı durumlarda, görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim

elemanları arasından bir kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün ona-

yına sunar. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün verdiği görevleri yapar ve yokluğunda Mer-

kez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcısının

da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,  toplantıya çağırmak,

toplantıların gündemlerini belirlemek, kararlarını uygulamak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, incele-

me, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

ç)  Merkezin faaliyet alanına giren konularda yurt içinde ve dışında ilgili kurum ve ku-

ruluşlar ile işbirliği yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar

açılmasını temin etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Müdür yardımcısı ile Üniver-

sitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere

toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu

üyesi yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldur-

mak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez

Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu de-

ğerlendirmek,

b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan geçmiş döneme ait faaliyet raporunu ve gele-

cek döneme ait çalışma programını görüşmek,
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c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak,

ç)  Katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlenmek

üzere Senatoya teklif etmek, eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi,

başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek katılımcılara vermek,

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşmek

ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünce önerilen ve Rektör tarafından

belirlenen Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşlarının temsilcileri ile Üniversiteye bağlı akademik birimleri temsilen fakülte dekanları,

yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerince önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen

birer öğretim elemanından oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine, Merkez Müdürü başkanlığında

yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tıp Fakül-

tesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans

programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında

kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans program-

larına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14, 43, 44,

45, 46 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

ç) AYNO: Ağırlıklı yarıyıl not ortalamasını,

d) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

e) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ata-

nan öğretim elemanını,

f) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesinde öğretim elemanı

tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını,

g) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ğ) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

h) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ı) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

i) Meslek yüksekokulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
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k) Öğretim planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim

faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

l) Ön şartlı ders: Kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin devamının

sağlanması ve/veya başarılması şartı aranılan dersi,

m) Önlisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ö) Rektörlük: Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

u) Yüksekokul: Dumlupınar Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Dumlupınar Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarında bilim

alanı bir yabancı dille ilgili olan programlar hariç eğitim-öğretim dili Türkçedir.

(2) Senato kararı ve YÖK onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı

dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde eğitim yürütülen programlarda derslerin alınması, uygu-

lanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim öğretimin normal süresi, önlisans programlarında

iki yıl (dört yarıyıl), lisans programlarında dört yıldır (sekiz yarıyıl). Bu Yönetmelik hüküm-

lerine göre; mezuniyet şartlarını sağlayan lisans programı öğrencileri, daha kısa sürede de me-

zun olabilirler.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi, önlisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans

programları için yedi yıldır (on dört yarıyıl).

(3) Dil hazırlık ile bilimsel hazırlık programlarında, yaz okulunda ve ilgili yönetim ku-

rulunca akademik izinli sayılan yarıyıllarda geçirilen süreler eğitim öğretim süresine dâhil de-

ğildir.

(4) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar,

değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar, normal ve azami eğitim öğretim

süresine dâhildir.

(5) Azami sürelerin sonunda mezun olamayanların durumu, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama esasları Senato ta-

rafından belirlenir.
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Öğretim yarıyılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yarıyılı, en az on dört haftadan oluşur.

Öğretim biçimi

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili ku-

rulun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile uzaktan öğretim de yapılabilir. Uzaktan

öğretim ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) İkinci öğretim dersleri, birinci öğretim derslerinin bitimini takiben başlar. Zorunlu

hallerde eğitim öğretim gün ve saatleri Senato tarafından değiştirilebilir.

Önlisans/lisans programı

MADDE 9 – (1) Bir önlisans/lisans programı, YÖK tarafından belirlenen ilgili prog-

ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlikler çerçevesinde ilgili bi-

rim/bölüm kurulu tarafından hazırlanır, ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün

onayı ile açılır. Açılan bir programa ilişkin değişiklikler ilgili bölüm kurulu tarafından hazır-

lanır, ilgili kurulun teklifi, Senato kararı ve YÖK onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Bir önlisans/lisans programının müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama (atölye, stüd-

yo), staj, işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bir programın müfredatındaki deği-

şiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak esasları Senato tarafından düzenlenir ve ona-

yından sonra uygulanır.

Uluslararası ortak önlisans/lisans programı

MADDE 10 – (1) Üniversite ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında ulus-

lararası ortak önlisans/lisans programları açılabilir. Ortak programlar YÖK tarafından belirlenen

ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Çift anadal/yan dal programı

MADDE 11 – (1) Çift anadal programı kapsamında, anadal diploma programını üstün

başarı ile sürdüren öğrenciler aynı zamanda ikinci bir diploma programına kayıt yaptırabilir

ve ikinci bir diploma alabilirler.

(2) Öğrenciler kayıtlı olduğu programa ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptıra-

bilirler.

(3) Çift anadal ve yan dal programlarına ilişkin uygulamalar Senato tarafından belirle-

nen usül ve esaslara göre düzenlenir.

Değişim programları

MADDE 12 – (1) Farabi, Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları ilgili

mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Bir bölümde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi,

bölüm kurulunun ve ilgili kurulun teklifi, Senato kararı ve YÖK onayı ile uygulanabilir. Yabancı

dil hazırlık programı ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Türkçe hazırlık programı

MADDE 14 – (1) Uluslararası öğrencilerden Türkçe dil seviyesi yetersiz olanlara yö-

nelik zorunlu Türkçe hazırlık programı uygulanır. Zorunlu Türkçe hazırlık programı, ilgili mev-

zuat çerçevesinde yürütülür.
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Özel/misafir öğrenciler

MADDE 15 – (1) Özel/misafir öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim

kurumundan ders alma ve aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek Üni-

versitede özel/ misafir öğrenci olarak ders alma işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslar

çerçevesinde yürütülür.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında, ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen

miktarda ve sürede katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim

ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için

ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Katkı payı veya öğrenim üc-

retleri ile ilgili işlemler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçeve-

sinde yapılır.

Önlisans/lisans programına kabul, kayıt ve ders intibak işlemleri

MADDE 17 – (1) Üniversitenin önlisans/lisans programlarına yatay geçiş, dikey geçiş

ve benzeri durumlarla gelen öğrencilerin kabulü, kayıt işlemleri ve ders intibakları, 2547 sayılı

Kanun, YÖK kararları ve ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara

göre yapılır.

Danışmanlık

MADDE 18 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, önlisans prog-

ramlarında meslek yüksekokulu müdürlüğü, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili bölüm baş-

kanlığı tarafından, bölümün öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından bir akademik danış-

man atanır.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi akademik başarısı için ders seçimi konusunda bilgilendirmek ve yönlen-

dirmek.

b) Ders seçimini gerçekleştiren öğrencinin kaydına birebir etkileşimli görüşerek değer-

lendirdikten sonra onay vermek.

c) Öğrenciyi Üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirmek ve yönlendirmek.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 19 – (1) Yarıyıllarda açılacak/kapatılacak dersler ve kriterleri meslek yük-

sekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm kurulları tarafından düzen-

lenir ve birim kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir. Açılacak derslere ait haftalık ders

programlarına ilişkin düzenlemeler ilgili bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine birim yönetim

kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir.

(2) Önlisans/lisans programlarındaki derslerin adı, kodu, içeriği, yerel kredi değeri,

AKTS kredisi değeri, kategorisi, zorunlu veya seçmeli (öğrencilerin seçimine bağlı) dersler

olup olmadığı, ön şartları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişikliklere Se-

nato tarafından karar verilir.

(3) Bir derse, ders kaydı yapılabilmesi için ön şart dersleri belirlenebilir. Ön şartlı bir

derse kayıt olunabilmesi için, ön şart olarak tanımlanan derslerin başarılmış olması gerekir.
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(4) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-
boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur. Birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile özel kredilendirme de ya-
pılabilir. Yerel kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri ayrıca belirlenir.

(5) Bir dersin AKTS kredisi, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi
ve alan için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenen teorik veya uygulamalı ders
saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetlere ilişkin gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak bir yarıyıldaki iş yüküne dayalı olarak hesaplanır.

Ders yükü
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin bir yarıyılda kayıt yapabileceği ders yükü 30 AKTS

kredisidir.
(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;
a) AGNO’su 2,00-2,49 arasındaki bir öğrenci için 5 AKTS, 2,50 ve üzerinde olan bir

öğrenci için 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kul-
lanılabilir.

b) AGNO’su en az 3,00 olan öğrenci, alt sınıfından, mevcut sınıfından veya bir üst sı-
nıfından toplam en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin
aldıkları derslerin başarı notları, AGNO hesabına katılır.

(3) Birinci sınıf öğrencileri, tabi oldukları müfredatlarının ilk iki yarıyılında yer alan
derslerden muaf oldukları dersler dışındaki dersleri bırakamazlar.

(4) Staj dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren derslerin
AKTS kredi değeri, kayıt işlemlerinde öğrencinin toplam ders yükünün hesabında dikkate alın-
maz.

Derslere devam
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, bir akademik yarıyıldaki teorik derslerin %70’ine, uy-

gulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli
gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getiremeyen öğrencilere yarıyıl
içi/yarıyıl sonu sınavlarından önce DZ harf notu ilan edilir ve öğrenci DZ notlu dersin sınavına
giremez. Öğrencilerin derslere devam durumları öğretim elemanları tarafından kayıt altına
alınır ve istenildiğinde bölüm/program başkanlarına verilmek üzere en az iki yıl saklanır.

(3) Öğrencilerin daha önce devam şartını sağladıkları dersleri tekrarlamaları halinde,
ilgili birim kurulu kararı olmadıkça devam şartı aranır.

(4) Üniversite tarafından görevlendirilen veya diğer resmi kurumlarca görevlendirilmesi
teklif edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere devam ve izin durumları, birim yönetim ku-
rulu tarafından değerlendirilir ve izin verilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır.
Öğrenciye, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının vefatında birim yönetim kurulu kararıyla 7
gün izin verilir. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süreler devamsızlıktan sa-
yılır.

Kayıt yenileme
MADDE 22 – (1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini kayıt yeni-

leme sürelerinde yatırdıktan sonra dersini seçerek kesinleştirir ve ekle-sil süresi sonuna kadar
danışmanıyla birebir etkileşimli görüşerek ders kaydını onaylatır. Mazereti nedeniyle süresi
içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapıla-
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bilmesi için; müracaatın yazılı olarak genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt mü-
racaat süresi içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda
ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak kendisi veya resmi vekâletname verdiği kişi tarafından
şahsen yapılması gerekir. Mazeretin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğ-
rencinin ders kayıt işlemleri, genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt süreleri içe-
risinde kendisi veya resmi vekâletname verdiği kişi tarafından danışmanıyla yüz yüze yapılır.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 24
üncü madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını
veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Sadece Senato tarafından staj
dersi olarak kabul edilen derslere, ders kaydı yapacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti
ödemez ancak, öğrencilik haklarından faydalanabilir.

(3) Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ancak,
mazeretinin ilgili yönetim kurulunda kabul edilmesi halinde vekâlet verdiği kişi tarafından ders
kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler, varsa ön şartları sağlamak kaydı
ile açık sınıflarındaki derslerden oluşturulur. Ancak staj dersleri gibi mesleki deneyime dayalı
olan ve iş yeri eğitimi gerektiren dersler kayıt yenileme kapsamı dışında tutulur. Stajını ta-
mamlayan öğrencilerin staj dersine kayıt işlemi, kayıt yenileme süresine bakılmaksızın ilgili
döneme yapılır.

(5) Öğrenciler, ders kayıtlarını kendi öğretimlerinden yapmak zorundadırlar. Aynı bö-
lümün/programın diğer öğretiminden ancak çakışma durumunda ders alabilirler. Çakışmanın
devam etmesi durumunda bu dersler, kredi ve içerik bakımından ilgili bölüm başkanlığınca
uygun görülmesi halinde, diğer bölüm/programlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile alınabilir.

(6) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders
ekle-sil tarihlerinde ders ekleme-silme işlemlerini danışmanlarıyla birlikte yüz yüze görüşerek
şahsen yapmak zorundadırlar.

(7) Üniversiteden yatay geçiş ile başka bir üniversiteye giden ve yatay geçiş hakkından
vazgeçip aynı yarıyılda Üniversitede eğitim-öğretime devam etmek isteyen öğrencinin ders
kaydı, ilgili yarıyılın derslerinin başlamasından itibaren üç hafta içerisinde müracaat edilmesi
halinde yapılır.

(8) Farklı üniversitelerden ders almış ve henüz notları gelmemiş öğrencilerin takip eden
dönem ders kayıtları, mevcut durumuna göre yapılır. Notların işlenmesi sonucu durumun de-
ğişmesi halinde ders silme işlemi, öğrencinin yazılı talebi üzerine yapılır. Ders ekleme işlemi
ise, 21 inci maddede belirtilen devam şartını yerine getirebilecek durumda olan öğrencilerin
yazılı talebi üzerine yapılır.

(9) Bulunduğu yarıyıl sonunda mezun olabilecek öğrenciye, söz konusu yarıyılda kendi
bölüm/programında açılmayan ancak, farklı bölüm/programda açılan, kredi ve içeriği kayıtlı
olduğu bölüm başkanlığınca kabul edilen dersler, ilgili yönetim kurulunun onayı ile verilebilir.

Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları güz ve bahar

yarıyıllarında ve ilk kez aldıkları zorunlu derslerden aşağıda belirtilen esaslara göre çekilebi-
lirler:

a) Dersten çekilme işlemi, öğrencinin talebi ile en geç dördüncü hafta sonuna kadar da-
nışmanın uygun görüşü ve bölüm başkanının onayı ile yapılır.
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b) Bir yarıyıl içinde sadece bir dersten, öğrenim hayatı boyunca en fazla altı dersten

çekilme işlemi yapılabilir.

c) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Zorunlu bir dersten FF, FD, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, bu

dersi tekrarlamak zorundadır. Ancak, söz konusu ders, ön şartı olmayan seçmeli bir ders ise,

aynı seçmeli gruptan farklı bir ders alabilir.

(2) Bir öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarmış olduğu

ve/veya muafiyet aldığı dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not, AGNO hesabına katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Her dersten en az bir yarıyıl içi sınavı, bir yarıyıl sonu sınavı ve bir

bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler,

ilgili bölüm tarafından belirlenir ve ilgili kurulun onayından sonra yarıyıl başında ilgili bölüm

başkanlığı tarafından ilan edilir.

(2) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları; fakülte ve yüksekokullarda bölüm

başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından genel akademik takvim çer-

çevesinde belirlenir, ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanır ve ilgili sınavların başlangıcın-

dan en az bir hafta önce ilan edilir.

(3) Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya Cu-

martesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.

(4) Sınavların Senato tarafından belirlenen esaslara uygun yapılmasından; ilgili sınav

gözetmenleri ve öğretim elemanları ile fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıkları,

meslek yüksekokullarında müdürlükler sorumludur.

(5) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, kopyaya teşebbüs eden veya sınav düzenini

bozan öğrenciler hakkında tutanak tutularak sınav salonundan çıkarılır ve 38 inci maddeye

göre disiplin işlemleri başlatılır. Sınav notu tedbiren sıfır (0) olarak değerlendirilir. Soruşturma

sonucunda suçsuz bulunan öğrenciye yeni bir sınav hakkı tanınır.

(6) Sınav sonuçları Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir.

(7) Yazılı sınav ve staj belgeleri en az iki yıl saklanır.

Mazeret sınavları

MADDE 26 – (1) Derslere devam şartını yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin il-

gili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi

durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçeve-

sinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması ve gerekçesinin ilgili

yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunun

belirleyeceği tarihte yapılır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) 21 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde görevlendirildiği için sınavlara gi-

remeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin ma-

zeret sınavlarının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
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(4) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde

meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıkla-

rına mazeretini gösterir belge ile yazılı olarak yapılır.

(5) Mazereti ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi

içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin girmiş

olduğu sınavlar iptal edilir.

Bütünleme sınavları

MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavına girebilmek için; kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda

yapılan değerlendirmeye göre FF, FD, YZ notu aldıkları derslerin yarıyıl sonu sınavına gire-

bilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.

(2) Bütünleme sınavına girilmesi halinde alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu

yerine geçer. Bütünleme sınavının başarı notundaki ağırlığı, yarıyıl sonu sınavı ile eşdeğerdedir.

Mezuniyet sınavları

MADDE 28 – (1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şart-

larını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bu madde hükümlerinde öngörülen mezuniyet sınav

hakkı, asgari mezuniyet şartını sağlayabilmeleri halinde aynı yarıyılda bir kez tanınır.

b) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, staj dışında devam şartını yerine getir-

diği en fazla iki dersten; bütünleme sınavlarından sonra veya yaz okulu sonu mazeret sınavla-

rından sonra, mezuniyet sınavlarına girme hakkı verilir. Öğrenciler, aynı seçmeli gruptan devam

şartını yerine getirdiği aynı veya farklı derslerin herhangi birinden mezuniyet sınav hakkını

kullanabilirler.

c) Mezuniyet sınavı sonunda mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenci, not yükseltmek

amacıyla ders tekrarı yapamaz.

ç) Sınavda alınan not, tek başına o dersin başarı notu yerine geçer.

(2) Mezuniyet sınavlarının değerlendirmesi 31 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre

yapılır.

(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, mezuniyet sınavlarının yapıla-

cağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya mes-

lek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte

ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından in-

celendikten sonra, uygun görülenlere mezuniyet sınav hakkı verilir.

Ek süre sınavları

MADDE 29 – (1) Azami süresini dolduran öğrencilere verilen ek süre sınavları, ilgili

mevzuat çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü

içinde, maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokul-

larda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz ede-

bilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata tespit edilmesi

halinde not düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
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Değerlendirme ve notlar

MADDE 31 – (1) Öğrencinin başarısı; derse devam durumu, yarıyıl içi sınavları ile

yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile

birlikte yarıyıl sonu sınavı/bütünleme ve/veya yarıyıl sonuna ait çalışma sonuçları değerlendi-

rilerek belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, ilgili bölüm tarafından

%30’dan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir ve ilgili

kurul onayından sonra bölüm tarafından ilan edilir. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına da-

yanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma şartı yoktur.

(3) Bir derse ait yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarında yüz (100) tam not üzerinden

alınan notlar, ilan edilen yüzdeliklerle ağırlıklı notlara dönüştürülür ve toplamlarından başarı

notu elde edilir.

(4) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, Senatonun belirleyeceği esaslara göre bağıl de-

ğerlendirme veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak aşağıdaki harf başarı notlarından

birisine dönüştürülür:

a) Ortalamaya katılan dersler için;

Başarı Notu Harf Başarı Notu Katsayı Statü

85-100 AA 4,0 Mükemmel (Başarılı)

80-84 BA 3,5 Pekiyi (Başarılı)

75-79 BB 3,0 Pekiyi (Başarılı)

70-74 CB 2,5 İyi (Başarılı)

60-69 CC 2,0 İyi (Başarılı)

55-59 DC 1,5 Orta (Başarılı)

50-54 DD 1,0 Orta (Başarılı)

40-49 FD 0,5 Zayıf (Başarısız)

0-39 FF 0,0 Zayıf (Başarısız)

b) Ortalamaya katılmayan dersler için;

Başarı Notu Harf Başarı Notu Katsayı Statü

60-100 YT --- Yeterli (Başarılı)

0-59 YZ --- Yetersiz (Başarısız)

(5) Diğer ders başarı değerlendirmelerinde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not

ortalaması hesabında FF/YZ notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) YT/YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarılı/başarısız olan öğrenciye

verilir. Not ortalamasına katılmayan dersler, ilgili kurulun teklifi ve Senato kararı ile belirle-

nerek ilan edilir.

c) MU notu: İntibak ve ders sayımlarında, başarılı kabul edilen ancak, Senato tarafından

belirlenen esaslara göre harf notu karşılığı bulunmayan derslere verilir.

ç) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Başarı notu hesaplanırken sıfır (0)

olarak değerlendirilir.

d) W notu: Öğrencinin çekildiği derslere verilir ve ortalamaya katılmaz.

16 Ekim 2017 – Sayı : 30212                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Not ortalamaları

MADDE 32 – (1) Ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması

hesabına giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çar-

pımları toplamının, derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu iş-

lem bir yarıyılda kayıt olunan dersler için yapıldığında AYNO, Üniversiteye girişten itibaren

kayıt olunan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise AGNO elde edilir.

(2) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez;

5 veya 5’ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(3) MU, YT, YZ ve W notu alınan dersler ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate

alınmaz.

(4) Seçmeli bir dersin yerine aynı gruptan başka bir seçmeli derse kayıt yapıldığında,

AGNO’suna son alınan dersin notu katılır.

Başarılı/başarısız öğrenciler

MADDE 33 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, bulunduğu ya-

rıyılda başarısız notu bulunmayan, en az 15 AKTS kredisi derse kayıt yaptırmış ve herhangi

bir disiplin cezası almamış öğrencilerden AGNO’su en az 2,00 olan önlisans ve lisans progra-

mına kayıtlı öğrenciler başarılı olarak tanımlanır.

(2) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

(3) Normal öğrenim süresinde herhangi bir disiplin cezası almamış öğrenciler kayıtlı

oldukları programın sonunda;

a) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci,

b) AGNO’su 3,00 -3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi,

c) AGNO’su 3,50- 4,00 arasında olanlar yüksek şeref öğrencisi,

olarak tanımlanır.

(4) 35 inci maddedeki mezuniyet şartlarını sağlayan başarılı öğrencilere diploma dü-

zenlenir, şeref ve yüksek şeref olarak tanımlanan öğrencilerin durumları diplomalarında belir-

tilir.

Sınıf geçme

MADDE 34 – (1) Öğrencinin sınıfı güz ve bahar yarıyılları başlangıcında, Senato ta-

rafından belirlenen esaslara göre güncellenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre başarılı AKTS kredi toplamını sağlayamayan

öğrencinin yeni sınıfı açılmaz.

Mezuniyet şartları ve tarihi

MADDE 35 – (1) Önlisans/lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki

şartların sağlanması gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler; uygulamalar, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalış-

malar, MU (Muaf) veya başarılı harf notu ile tamamlanması gerekir.

b) AGNO’su en az 2,00 olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen akademik mezuniyet şartlarını yerine getiren önlisans/lisans

öğrencilerinin mezuniyet tarihi, birim yönetim kurulu kararında farklı bir tarih belirtilmedikçe,

ilgili yönetim kurulunun karar tarihidir.
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(3) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenci azami öğrenim süresi içinde isteği halinde,

genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz okulu veya takip eden ilk iki yarıyılda 24 üncü

maddede belirtilen kapsamda ders tekrarı yapabilir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin,

ilgili yarıyılın yarıyıl sonu veya girilmesi halinde bütünleme sınavları sonuna kadar bölümüne

dilekçe ile başvurması gerekir.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 36 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme şartları ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre

belirlenir.

İlişik kesme

MADDE 37 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olmak,

c) Açıköğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda

aynı düzeyde örgün öğretim yapılan bir programa kayıtlı olmak,

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamamış olmak,

d) Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim üc-

retini ödememiş ve kayıt yenilememiş olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplinle ilgili her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış

sayılır.

(3) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu değişikliği kayıtlı olduğu

birime bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin birimlerindeki mev-

cut adreslerine tebligat gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Akademik izin/kayıt dondurma

MADDE 39 – (1) Öğrencinin akademik izin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle

birlikte, ilgili birime yapılır. Akademik izin talepleri, Senatoca kabul edilen haklı ve geçerli

nedenler çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Akademik izin isteklerinin, en geç ilgili yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılması

gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak müra-

caatlar işleme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle akademik izin talebinde bulunacak öğrencilerin herhangi bir sağlık

kuruluşundan alacağı sağlık raporunun en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.
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(4) Öğrencilere, üst üste en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar

akademik izin verilebilir.

(5) Sürekli sağlık sorunları olduğunu sağlık kuruluşlarından alacakları rapor ile belge-

leyenler, süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Öğrencinin akademik izinli olduğu yarıyılda kayıtlı olduğu derslerin kaydı silinir

ve derslere devam edemez.

Engelli öğrenciler

MADDE 40 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 10/9/2015 tarihli ve 29471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dum-

lupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim öğretim yılından önce önlisans/lisans

programlarına başlamış olan öğrencilerin not ortalamaları, öğrencinin kaydolduğu ve not or-

talaması hesabına giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin yerel kredi değeri

çarpımları toplamının, derslerin yerel kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu

işlem bir yarıyılda kayıt olunan dersler için yapıldığında AYNO, Üniversiteye girişten itibaren

alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise AGNO elde edilir.

(2) 20 nci maddenin ikinci fıkrası, 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt yap-

tıran lisans öğrencileri için, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanır. Bu uygulama

başlayıncaya kadar öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü; öğrencinin talebi ve danışmanın ona-

yı ile AGNO’su 2,00 ve üstü olan öğrenciler için en fazla 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu

sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci madde-

sinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(6) Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrencilere 46 ncı madde hükümleri uygulanır.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.  

“(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat

ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları ile Üniver-

siteyi ulusal ve uluslararası sportif yarışmalarda temsil eden ve bulundukları spor branşının en

üst iki liginde aktif spor yapan öğrencilerin faaliyet ve faaliyetlere hazırlık günlerindeki de-

vamsızlıkları dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.  

“(4) Ara sınava katılamayan öğrencilere sınav tarihini izleyen üç iş günü içerisinde ma-

zeretlerini belirten bir dilekçeyle ilgili dekanlığa veya müdürlüğe müracaat etmeleri halinde

mazeret sınavı hakkı verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Sınav sonuçlarına itiraz, notların ÖBS’de ilan tarihinden itibaren en geç üç iş günü

içinde yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe öğrencinin kendisi tarafından yapılır.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.  

“(1) Dönemsel bazda tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden, üstün başarılı

olanlara yüksek onur ve onur belgesi verilir. Yüksek onur ve onur belgesi için başarı kriterleri

her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 49 – (1) Yaz öğretimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) Çift anadal ve yan dal programına ilişkin hususlarda, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-

gulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci, 52 nci, 53 üncü ve 54 üncü maddeleri yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/5/2013 28649

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2016 29674
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (KAFKAS TÖMER): Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin

Müdürünü,
c) Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, Türk Cum-

huriyetleri ve akraba topluluklarının vatandaşlarına, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer
öğrenmek isteyenlere Türkiye Türkçesini hedef dil olarak öğretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.
b) Sertifikaya dayalı Türkçe dil yeterliklerini geliştirici hazırlık kursları düzenlemek.
c) Türkçe düzey belirleme sınavları düzenlemek; bu sınavlar sonucunda Türkçeyi kul-

lanım yeterlikleri belirlenen kişiler için dil yeterliğine uygun belgeler düzenlemek.
ç) Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Türkçesi öğretimi ko-
nusunda çalışmalar yapmak; uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
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d) Kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi hedef
dil olarak öğretmek ve Türk kültürüne farkındalık kazandırmak üzere görevlendirilen öğretim
elemanları ve öğretmenler için hazırlayıcı eğitim kursları açmak.

e) Hedef dil olarak Türkçe öğretim yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yap-
mak.

f) Türkçenin hedef dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlamak,
bu konu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak.

g) Türkçeyi öğretmeye, Türk kültür ve medeniyetini tanıtmaya yönelik kitap, dergi,
bülten, rapor ve broşür yayınlamak, projeler hazırlamak, filmler ve kasetler hazırlamak.

ğ) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve
Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi, Sınıf Öğ-
retmenliği programlarında öğrenim gören öğrencilere dönük uygulama programları düzenlemek
ve bu öğrencilere staj yaptırmak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Türkçeyi daha etkili şekilde öğretebilmek, Türk kültür ve medeniyetini tanıtmak
amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi
biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, 3 yıl süreyle
görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardım-
cılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür atama yoluna gidilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağla-

mak.
d) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
f) Merkezin eleman ihtiyacını, gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Mü-
dür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üyeden oluşur.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili
esaslar Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Müdürün çağrısı
üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

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

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

sağlamak.
b) Merkeze ilişkin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre

sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üni-

versite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
e) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu

konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.
f) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek.
g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yü-

rütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları
MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çer-

çevesinde, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program
hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav
yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfasının tasarımı,
uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

İdari koordinatör
MADDE 13 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör

bulunur. İdari koordinatör, idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip
ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür
tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük
yapmakla görevlidir.

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KTO - Karatay Üniversitesinden:

KTO - KARATAY ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU KÜLTÜRÜ VE TARİHİ

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO - Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan KTO – Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve ça-

lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO - Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan KTO - Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: KTO-Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini (KARSET),

c) Müdür: KTO-Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Rektör: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Konya ilinin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bi-

rikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle

derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Emir

Celalettin Karatay, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri, Ahilik, Mevlevilik

düsturlarının ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılmasına yönelik faaliyet-

lerde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:

a) Konya ilinin tarihi geçmişi, kültürel ve sosyal yapısı ve değerleri ile ekonomik biri-

kiminin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırmalar yapmak.

b) Selçuklu tarihi başta olmak üzere tarih alanında ulusal ve uluslararası araştırma pro-

jelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu alanlardaki ulusal ve

uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda

bulunmak.

c) Selçuklu dönemine ilişkin sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin

ortaya çıkarılması için araştırma ve incelemeler yapmak.

ç) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar

hazırlamak, yapılan araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım

araçları vasıtasıyla yayımlamak.

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempoz-

yum, panel ve konferans gibi akademik etkinlikler yanında, bilimsel yayın yapmak; sergi, ya-

rışma ve benzeri etkinlikler organize etmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş bir-

liği yapmak.

f) Merkez, yaptığı faaliyetler ile Üniversitenin tanıtımına katkı sağlamak.

g) Selçuklu kültürü, tarihi ve Konya ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar ile ilgili arşiv

oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Çalışma Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından,

tercihen Merkezin amaçları doğrultusunda, araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan

Üniversite öğretim üyeleri veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili

alanlarda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli He-

yet Başkanının oluru ile Merkez faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğ-

retim üyeleri, yetkin personeli arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün

görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden

biri Müdüre vekâlet eder. Hangi nedenle olursa olsun altı aydan fazla bir süreyle görevi başında

olamayacağı durumlarda Müdürün görevi sona erer. Yerine aynı yöntemle yeni bir Müdür gö-

revlendirilir.

(2) Müdürün, altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulun-

maması durumunda görevi sona erer.
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(3) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasın-

dan en fazla iki kişiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar.

(4) Müdür görev başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi yerine vekâlet

eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına

göre Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da

görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yönetmek, yürütmek.

d) Faaliyet raporları hazırlamak.

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür varsa müdür yardımcısı ile Müdürün teklif

edeceği ve Rektörün görevlendireceği üç üye ile toplam beş üyeden oluşur. Merkezin müdür

yardımcısı olmaması halinde yönetim kurulunda aynı usulle bir üye daha görevlendirilir. Yö-

netim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından sunulan işleri görüşür, karara

bağlar.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Selçuklu kültürü ve tarih alanındaki araştırmala-

rında çalışmalarıyla bilinen kişiler arasından Rektör tarafından seçilecek beş kişiden oluşur.

Danışma Kurulu istişarî mahiyette karar alır. Danışma Kurulunun başkanı Rektör tarafından

seçilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarıyla

ilgili Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyetinin yetkileri saklı kalmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu ta-

rafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO - Karatay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk

Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu (MYK): Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Otomotiv alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ulusal

ve uluslararası işbirlikleri yapmak,
b) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında otomotiv konula-

rındaki işbirliğini teşvik etmek ve uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak,
c) Endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere, özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği

yaparak teknik problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak, teknoloji geliştirme ve uygu-
lama projelerine destek vererek ortak projeler geliştirmek,

ç) Geleceğin otomotiv teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yapmak,
d) Otomobilin aerodinamik yapısı (stil tasarımı), motor (otto ve diesel motor) konstrüksi-

yonu, yakıt ve ateşleme sistemleri, güç aktarma organları, fren sistemleri, şasi ve karoseri ile
bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme ve
uygulama çalışmaları yapmak,
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e) Türk otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve tek-
nolojik bilgiyi üretmek,

f) Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirerek, ülkemizdeki otomotiv sektörünün küresel
pazarlardaki rekabetçiliği artırmak amacı ile test ve sertifikasyon çalışmalarını gerçekleştirmek
amacına yönelik olarak bir altyapı oluşturmak,

g) Otomotiv sektöründeki firma ve kişilere ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve da-
nışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Otomotiv teknolojileri kapsamı içerisinde yer alan; içten yanmalı motorlar, düşük

ve/veya sıfır karbon salınımlı araçlar, hibrit ve alternatif araç tasarımları, sürdürülebilirlik, op-
timizasyon, çevresel faktörler, sürücü/yolcu/taşıt güvenliği ve konforu, lastik ve taşıt dinamiği,
taşıt elektroniği, yeni nesil ve kompozit malzemeler, görüntü ve ses işleme, kontrol ve benzeri
konularda araştırmalar, incelemeler, geliştirmeler, uygulamalar yapmak,

b) Otomotiv konularında disiplinler arası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik
etmek, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının sonuçlarını ilgili sektörün yönetici ve pro-
fesyonellerinin bilgisine sunmak,

c) Merkezin çalıştığı konularda iletişim altyapısını geliştirerek veri tabanları oluşturmak,
ç) Merkezin amacına uygun olarak, otomotiv teknolojisinin sanayide ve ilgili işletme-

lerde kullanımı ve uygulanması konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, teknoloji ge-
liştirme, teknoloji transferi ve teknik sorunların çözümü gibi konularda destek sağlamak,

d) Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik toplantı, seminer, çalıştay,
konferans ve kurslar düzenlemek,

e) Otomotiv teknolojileri üzerine farkındalığın arttırılması amacıyla panel, söyleşi ve
yarışmalar organize etmek,

f) Üniversitede otomotiv ile ilgili konularda çalışan araştırmacılara, ihtiyaç duydukları
kaynak ve altyapıların sağlanması hususunda rehberlik etmek,

g) Otomotiv ile ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile
işbirliği yapmak,

ğ) Otomotiv ile ilgili konularda sanayi ile işbirliği yapmak ve sanayi işletmeleriyle ka-
mu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek,

h) Üniversitede var olan teknik imkânlardan, otomotiv konularında çalışan araştırma-
cıların faydalanabilmesi için Üniversite birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Otomotiv konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmek ve çalış-
malar yapmak,

i) Otomotiv araştırmaları konusunda gerçekleştirilen araştırma ve uygulama çalışmaları
sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda
yayın olarak sunmak,

j) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak,
k) Merkez çalışma amacına hizmet eden Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin la-

boratuvarlarından, laboratuvarlarındaki makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı im-
kânlarından merkez araştırmacıların faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla ilgili
birimlerin gelişmesine katkıda bulunmak,

l) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları
yapmak,

m) Merkezin ilgi alanına giren otomotiv teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yap-
mak ve otomobilin aerodinamik yapısı (stil tasarımı), içten yanmalı motor (otto ve diesel motor)
konstrüksiyonu, yakıt ve ateşleme sistemleri, güç aktarma organları, fren sistemleri, şasi ve

16 Ekim 2017 – Sayı : 30212                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



karoseri ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için geliştirilmesi
veya uygulanması alanlarında araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak veya bu çalış-
malara katılmak,

n) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik
akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,

o) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi
ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak
çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak oluş-
turmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

ö) Hızla değişmekte ve yenilenmekte olan ulaştırma teknolojileri ve akıllı sistemlerle
ilgili olarak mesleki eğitim programları düzenlemek, bu bağlamda otomotiv sanayi ve yan sa-
nayi ile kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının yeni bilgilerle donatılmalarını sağlamak,

p) Merkezin ilgi alanına giren konularda araştırma yapmaya müsait bir kütüphane, elektronik
bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına katılmak veya ihtiyaç
olduğunda yeni bir ağ oluşturmak,

r) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik
etmek,

s) Ülkemizdeki otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabetçiliği artırmak amacı
ile gerekli test ve sertifikasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,

ş) Otomotiv sektöründeki firma ve kişilere ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve da-
nışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Araştırma Grupları,
b) Danışma Kurulu,
c) Müdür,
ç) Müdür Yardımcıları,
d) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rek-

tör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendiri-
lebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması duru-
munda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geçici

gündemini belirlemek ve alınan kararları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak,
ç) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak,
e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.
(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden

ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
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Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürün katılamadığı toplantılara
başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet eder.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

doğrultusunda Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önerdiği

Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlen-
dirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya yılda toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Müdürün önerisi ile Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında ve

Merkez birimleri ile bunların sorumluları olan öğretim elemanlarını görevlendirme konusunda
karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği
tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev
alacak birimleri tespit etmek,

d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma
kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek,

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,
g) Merkez bünyesinde oluşturulacak bilimsel çalışma gruplarına katılmak isteyen araş-

tırmacıların başvurularını değerlendirmek,
ğ) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri

önerileri, Danışma Kurulunun da katkıları ile değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üniver-
site birimlerini belirlemek,

h) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-
taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,
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ı) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak,
i) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak,
j) Müdürün getireceği konular hakkında kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dı-

şından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden Da-

nışma Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve
Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirli-

ğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Yılda en az bir kez olmak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri ile

toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak,
ç) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamak,
d) Yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında top-

lanmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Araştırma grupları
MADDE 16 – (1) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin verimli yürütülebil-

mesi amacı ile belirlenmiş alt araştırma ve uygulama alanlarında bilimsel araştırma grupları
oluşturulabilir. Araştırma grubu üyeliği, Müdür tarafından önerilen aday ya da adayların Yö-
netim Kurulunca kabulü ile gerçekleşir. Araştırma gruplarına Müdürün önerisi ile Yönetim Ku-
rulu tarafından bir koordinatör atanır ve grup faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato veya Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinden: 
Esas No : 2017/530  
Karar No : 2017/579  
Sanık Murat ÇETĠNKAYA hakkında "Kumar Oynanması Ġçin Yer ve Olanak Sağlamak" 

suçundan açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde Antalya 13. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 2016/122 esas 2016/574 karar sayılı kararı ile sanık hakkında kurulan hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın istinaf baĢvurusunda bulunduğu, 
dairemizce yapılan inceleme sonrası incelenmesi istenilen kararın Bölge Adliye Mahkemesince 
incelenebilecek kararlardan olmaması nedeniyle istinaf baĢvurusunun esastan reddine karar 
verildiği, sanık Murat ÇETĠNKAYA'nın bilinen tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ 
iade edildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve kararın sanığa tebliğ edilememesi 
nedeniyle, dairemiz kararının 7201 sayılı Tebligat Kan. 28, 29, 31. maddeleri gereğince Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine, 

ĠĢ bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 7 
gün içerisinde dairemize veya ilk derece mahkemeleri veya baĢka yer Bölge Adliye Mahkemesi 
Ceza Dairesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın 
tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Antalya Bölge Adliye 
Mahkemesi 11. Ceza Dairesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere; 

Ġlan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 
 8231 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DE 33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 88 ADET YAĞ KALĠTESĠ 
ÖLÇÜMÜ ĠLE ĠZLEME VE KAYIT SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/507250 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - Ġhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 88 Adet Yağ Kalitesi Ölçümü ile Ġzleme ve Kayıt 

Sisteminin Alımı 
3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom 
Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA / TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 
08/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8907/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 20.000 Ton YaĢ Pancar Posasının 

Paketlenmesi, Depolama Alanına TaĢınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım 

ve Tamiratlarının Yapılması Hizmet Alımı ĠĢleri T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/514609 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 20.000 Ton YaĢ Pancar Posasının Paketlenmesi, 

Depolama Alanına TaĢınması, Nakliye Araçlarına 

Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının 

Yapılması ĠĢi. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası YaĢ Pancar Posası Paketleme 

Tesisi 

c) ĠĢin Süresi  : 61 (AltmıĢbir) Takvim Günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 26.10.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

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

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8925/1-1 
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OFĠS ĠġYERĠ VE ARSASI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Vize Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçemiz Mehmet Akif Mahallesi Acı ÇeĢme Caddesi No: 38 

ve 259 Ada 36 Parselde kayıtlı 13.372,23 arsa alanı ile birlikte 5.322,00 m2 kullanım alanı 

bulunan Ofis iĢyeri ve Arsası Ģartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. 

Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilecektir. 

2 - Kiralaya verilecek olan yerin geçici teminatı, ihale gün ve saati aĢağıda belirtilmiĢtir. 

3 - Kiralama ihaleleri aĢağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte; 

- BaĢvuru Dilekçesi 

- Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna 

Uygun teyitli teminat mektubu. 

- Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge. 

- Tebligat adresini gösterir belge. 

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.  

- Noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

- Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve Ġmza Sirküleri. 

- Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı.  

- Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı iĢleri 

Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir. 

5 - Ġhale ile ilgili Ģartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde 

görülebilir veya 50.00 TL bedel karĢılığında satın alınabilir. 

6 - Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı 

saate kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. 

7 - Ġsteklilerin Ġhale gün ve saatinden önce yukarıda istenen belgeleri Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Ġsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde 

hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

 

KĠRALANACAK DÜKKÂNLARIN 

Mahallesi 

Cadde/ 

Sokağı 

Kiralama Aylık 

Muhammen Bed. 

%3 Geçici 

Teminat  

Ġhale Tar. 

ve Saati Niteliği Süresi 

Mehmet 

Akif 

Mah. 

259 Ada 

36 Parsel 

Ofis ĠĢyeri 

ve Arsası 
10 Yıl 22.000,00- TL 79.200,00 TL 

31/10/2017 

14.00 

Ġlan olunur. 8892/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - Tekirdağ Ġli Kapaklı Ġlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 

ada 8 nolu parsel 6000 m² lik arsa Belediyelerin Arsa, Konut ve ĠĢyeri Üretimi, Tahsisi, 

Kiralanması ve SatıĢına Dair Genel Yönetmeliğin 14. maddesine göre 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 26.10.2017 PerĢembe günü saat: 11:00'da 

Belediye Encümeni tarafından Kapaklı Ġlçesi Ġnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı 

Belediye Hizmet Binası 9. kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak Ġhale ile satılacaktır. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır. 
 

Mahalle Ada Parsel 

Alanı 

(m²) Cinsi 

Ġmar 

Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

Atatürk 1576 8 6000 Arsa 

Özel 

Eğitim 

Alanı 

6.009.600,00 TL- 

(Altımilyon dokuzbin 

altıyüz Türk Lirası) 

180.288,00- TL 

(Yüzseksenbin 

ikiyüzseksensekiz  

Türk Lirası ) 
 

Niteliği: Ġmar durumu "Özel Eğitim Alanı" Ģeklindedir. Emsal 1.60'dır. 

Ġstekliler; ihaleye iliĢkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 

öğrenebilirler. SatıĢ ihalesine ait taĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesi, haftaiçi mesai saatleri içerisinde 

Belediye Hizmet binası giriĢ kat Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve Ģartnameyi; 

100,00.-TL (yüztürklirası) ücret karĢılığında satın alabilirler. 

MADDE 2 - 1576 ada 8 parsel 6000 m²'lik arsanın muhammen bedeli : 6.009.600,00 TL- 

(Altımilyondokuzbinaltıyüz Türk Lirası)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin %3 (yüzde üç)'ü 

oranında olup , miktarı 180.288,00 TL (Yüzseksenbinikiyüzseksensekiz)'dir. Kesin teminat ihale 

bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır. 

MADDE 3 - ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda 

açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak Ģarttır. Ġhaleye iĢtirak edecekler 

bedeli karĢılığında Ģartname satın almak zorundadır. 

MADDE 4 - ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

AĢağıdaki Ģahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:  

1. Ġhaleyi yapan idarenin; 

a) Ġta amirleri, 

b) Ġhale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece 

dahil) kan ve sıhri hısımları,  

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Ģahısların ortakları (bu Ģahısların yönetim 

kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar. 



16 Ekim 2017 – Sayı : 30212 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

MADDE 5 - ĠDARENĠN YETKĠSĠ 

Ġhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Ġhalenin 

yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. 

MADDE 6 - ĠHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek Ġhale Dosyasında aranacak belgeler 

Ģunlardır: 

a) BaĢvuru dilekçesi, 

b) TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi. ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır,  

c) Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun Banka Teminat Mektubu, 

d) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kiĢiler için) 

e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde 

alınmıĢ ikametgah Belgesi (Gerçek kiĢiler için) 

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi 

g) Ġstekli adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, 

h) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

i) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

j) Tüzel kiĢi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 

beyannamesi veya imza sirküleri 

k) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza sirküsü,  

l) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kiĢiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

m) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

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

yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

o) ġartname alındı makbuzu. 

p) Borcu yoktur belgesi. (Kapaklı Belediyesinden alınacak)  

MADDE 7 - TaĢınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte 

26/10/2017 PerĢembe günü saat 11:00'da Kapaklı Belediyesi Ġhale Komisyonu BaĢkanlığında 

hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

Ġlan olunur. 8919/1-1 
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ELEKTRONĠK REHBERLĠK SĠSTEMĠ KĠRALAMA  

ĠġĠ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden: 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze ve Örenyerleri için ―Elektronik Rehberlik 

Sistemi Kiralama ĠĢi Ġhalesi‖ yapılacaktır. 

Ġhale 08 Kasım 2017 ÇarĢamba günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSĠMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı 

Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ 

ANKARA adresinde gerçekleĢtirilecektir. 

Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık 

usulü ile yapılacaktır. 

Muhammen bedel, 4.341.428,49-TL (Dörtmilyon üçyüzkırkbirbin dörtyüzyirmisekiz 

TürkLirası kırkdokuz KuruĢ)’dir. 

Geçici teminat tutarı, 651.214,27-TL (Altıyüzellibirbin ikiyüzondört TürkLirası yirmiyedi 

KuruĢ)’dir.  

Kiralama süresi 01.01.2018-31.12.2022 tarihleri arasındadır. 

Ġsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına 

göre, saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif Ģartları ihale tarihini takip eden 90 

(doksan) gün süre ile sabit kalacaktır. 

Ġhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez 

Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya  www.kulturturizm.gov.tr 

internet adresinden görülebilecektir. Ġhale dokümanının bedeli, 1.000,00 TL (binTürkLirası)’dir. 

Söz konusu bedel, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimci ġubesinde bulunan TR 4800 0100 

2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası Ģubelerinden, 

70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin kurumsal tahsilat hesabına 

yatırılacaktır. Ġhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. 

ĠSTEKLĠNĠN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AġAĞIDA BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

1 - Ġstekli tarafından kaĢelenerek imzalanmıĢ, Ġdari ġartnamenin 30.1. maddesinde 

belirtilen Ġstekli Ġrtibat Bilgileri Formu. 

2 - Ġstekliyi temsile yetkili kiĢilerin kanuni ikametgâh belgesi. 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli 

imza beyannamesi; tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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4 - Vekâleten Ġhaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, Ġhaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

5 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi.  

6 - Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya 

Sanatkârlar Odasına.  

7 - Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ġhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiĢ 

belgenin aslı. 

8 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ; Ġsteklinin vergi 

borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun Ģekilde temin edilecek belgenin aslı. 

9 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ; Ġsteklinin 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin 

edilecek belgenin aslı. 

10 - Ġdari ġartnamenin 5.6. maddesinde belirtilen; Ġhale Dosyasının satın alınmıĢ 

olduğuna iliĢkin banka veya internetten aldığı dekontu (Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ 

ortaklığını oluĢturan tüm tarafların Ġhale Dosyasını satın almıĢ olmaları ve iĢ ortaklığını oluĢturan 

tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir). 

11 - Her sayfası Ġstekli tarafından imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ, Ġhale Dosyasının aslı 

(Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığını oluĢturan tüm tarafların Ġhale Dosyasını satın 

almıĢ olmaları ve pilot ortağın satın aldığı Ġhale Dosyasının her sayfasının, iĢ ortaklığını oluĢturan 

tüm taraflarca da imzalanarak kaĢelenmesi Ģarttır). 

12 - Bir örneği Ġdari ġartnamenin 30.5. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı. 

13 - Özellikleri Ġdari ġartnamenin 15.1. maddesinde açıklanan Geçici Teminat. 

14 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ, Ġstekliye, 

Ġsteklinin tüzel kiĢilik olması halinde Ġstekliyi temsile yetkili kiĢilere ait adli sicil belgesi. 

15 - Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birisinin, yukarıda 1., 2., 3., 4., 5., 6. ,7., 8., 9., 10. maddelerde ifade edilen, Ġdari 

ġartnamenin 8.7.2., 8.7.3., 8.7.4., 8.7.5., 8.7.6., 8.7.7., 8.7.8., 8.7.9., 8.7.10. ve 8.7.13. 

maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca Ġdari ġartnamenin 30.4. maddesinde 

örneği verilen Ortak GiriĢim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir. 

Ayrıntılı bilgi için : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://www.dosim.gov.tr 

Elektronik posta : rehberlik2018@kulturturizm.gov.tr 

Telefon : (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52  

Faks : (0312) 312 21 25 8917/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 

1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince terk 

talebinde bulunulan 3 (üç) Adet jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Devlet 

ihale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri 

yapılacaktır. 

a) 26 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : BĠTLĠS 

Ġlçesi : GÜROYMAK 

Köy- Mevki : ÖZKAVAK, TAġÜSTÜ, ÇITAK 

Ruhsat Alanı : 2742,14 HEKTAR 

Pafta No : VAN K48d1, K48d2 

Taban Ġhale Bedeli : 30.000,00 TL 

Geçici Teminat :      900,00 TL 

Ġhale Tarihi : 26/10/2017 

Ġhale Saati : 11:00 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 

Sağa (Y) 243447 244123 248998 252271 253987 253987 249796 

Yukarı (X) 4284004 4286593 4286262 4288349 4292000 4287186 4284003 

 

b) 27 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : BĠTLĠS 

Ġlçesi : TATVAN 

Köyü- Mevkii : HANELMALI, PAġAELMALI, DĠBEKLĠ 

Ruhsat Alanı : 4921,95 HEKTAR 

Pafta No : VAN K48c3, K48c4, K48b1, K48b2 

Taban Ġhale Bedeli : 30.000,00 TL 

Geçici Teminat :      900,00 TL 

Ġhale Tarihi : 26/10/2017 

Ġhale Saati : 11:15 

Ruhsat Koordinatları : 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 

Sağa (Y) 264439 264531 265611 267631 267895 269192 269386 

Yukarı (X) 4259989 4263240 4262793 4264253 4264129 4264447 4264680 

 

 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 13. Nokta 

Sağa (Y) 271537 271716 273241 274178 276535 276551 

Yukarı (X) 4264626 4264098 4263546 4264540 4264489 4260001 

 

c) 28 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : BĠTLĠS 

Ġlçesi : AHLAT 

Köyü- Mevkii : SAKA 

Ruhsat Alanı : 4999,74 HEKTAR 
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Pafta No : VAN K48c1, K48c2 

Taban Ġhale Bedeli : 30.000,00 TL 

Geçici Teminat :      900,00 TL 

Ġhale Tarihi : 26/10/2017 

Ġhale Saati : 11:30 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 267766 275340 276430 275920 276020 

Yukarı (X) 4288640 4289205 4288735 4287739 4285525 

 

 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 

Sağa (Y) 276865 277130 269635 267145 

Yukarı (X) 4284175 4283872 4282697 4283957 

 

Ġhale Tarihi : 26/10/2017 saat 11:00’de baĢlayacak, 15’er dakika 

ara ile ihaleler yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü. 

b) Hangi ġartlarda Alınacağı : Ġhaleye girecek olan isteklilerin Ģartname ve eklerini 

100,00- TL bedel karĢılığında satın almaları 

zorunludur. Ġstenildiğinde ihale Ģartname ve ekleri 

ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı 

adreste görülebilir. ġartname bedeli, Bitlis Ġl Özel 

Ġdaresi, Strateji GeliĢtirme Müdürlüğüne 

yatırılacaktır. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Encümen toplantı salonu. 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 45. Maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü. 

4 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Encümen toplantı salonu. 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 26/10/2017   Saat: 11:00 

5 - Ġhaleye Katılma Belgeleri:  

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1- Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi, 

2- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

3- T.C Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmıĢ, onaylı nüfuz cüzdanı sureti 

c) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1- ġirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

aslı ve onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan) 
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2- Yönetim onaylı imza sürküleri, 

3- Tüzel kiĢi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almıĢ oldukları Vekaletnameyi 

ibraz Edeceklerdir.  

d) Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul 

Edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi. 

e) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3’ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

f) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 

g) KesinleĢmiĢ Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmıĢ belge. 

h) KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmıĢ belge. 

6 - Ġhale bedeli KDV peĢin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması 

durumunda dahi ihale bedeline iliĢkin KDV peĢin olarak ödenecektir. 

7 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin 

aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karĢılığında en geç ihale saatine kadar, 

ihale komisyonu baĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

9 - Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 

Ġlan olunur. 8600/1-1 

—— • —— 

49 E1 VE 60 E1 RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1  GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr ) 

1 - Ġhale konusu malzemelerin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati: 

 

S. 

No 

Ġhale Kayıt 

No ĠĢin Adı - Ayrıntıları 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati 

1 2017/509696 
1.900 Ton 49 E1 (Teknik Ģartnameye göre) 

doğrusal kütleye sahip ray alım iĢidir. 
09/11/2017 14.30 

2 2017/509702 

1.350 Ton 49 E1 ve 1.500 Ton 60 E1 (Teknik 

Ģartnameye göre) doğrusal kütleye sahip ray 

alım iĢidir. 

09/11/2017 15.30 

 

2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet mal alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak 

suretiyle 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım 

Yönetmeliğine göre Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanlarında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı-

Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiĢ veya gelmiĢ 

olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanları TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢle tmesi 

7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 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. 8900/1-1 
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KAT KARġILIĞI KONUT ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhaleye Konu TaĢınmazın; 

Ġli : Ġstanbul Ġlçesi : BaĢakĢehir  

Mahallesi : Ġkitelli-2 Cadde-Sk.-Mevkii : - 

Ada : 808 Parsel : 2 

Yüzölçümü : 6.629,40 m2 Hisse Miktarı : Tam 

Cinsi : Arsa Vakfı : Silahtar Abdullah Ağa Vakfı  

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı-Niteliği : Ġstanbul-BaĢakĢehir Ġlçesi, Ġkitelli-2 Mahallesi, 808 ada, 

2 parsel üzerine kat karĢılığı konut inĢaatı yapım iĢi. 

Mevcut Ġmar Durumu- 

Fonksiyonu : Konut  

Ġhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Asgari ġartlar : 1 - Mevcut avan projeye göre yapılacak inĢaattan A 

Bloktan (38 adet daire) 3. normal katta 19 ve 20 nolu 

daireler, 4. normal katta 21, 22, 23, 24 nolu daireler, 

5.normal katta 25, 26, 27, 28 nolu daireler, 6. normal katta 

29, 30, 31, 32 nolu daireler, 7. normal katta 33, 34, 35, 36 

nolu daireler, 8. normal katta 37, 38, 39, 40 nolu daireler, 

9. normal katta 41, 42, 43, 44 nolu daireler, 10. normal 

katta 45, 46, 47, 48 nolu daireler, 11. normal katta 49, 50, 

51, 52 nolu daireler, 12. normal katta 53, 54, 55, 56 nolu 

daireler, B2 Blokta (B2 Bloğun tamamı, 16 daire) 1. 

bodrum katta 1 ve 2 nolu daireler, zemin katta 3 ve 4 nolu 

daireler, 1. normal katta 5 ve 6 nolu daireler, 2. normal 

katta 7 ve 8 nolu daireler, 3. Normal katta 9 ve 10 nolu 

daireler, 4. normal katta 11 ve 12 nolu daireler, 5. normal 

katta 13 ve 14 nolu daireler, 6. normal katta 15 ve 16 nolu 

daireler olmak üzere toplam 54 adet bağımsız bölüme 

ilave olarak 10.000,- (onbin)TL nakit paranın Ġdaremize 

verilmesi, 

  2 - Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından 

karĢılanmak üzere; taĢınmazların tapu kaydında varsa 

gerekli takyidatların (Ģerh, beyan vb.) kaldırılması, 

uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlatılarak 

Ġdaremiz teknik elemanlarının görüĢü ve onayı 

doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluĢlardan gerekli izin 

ve onayların alınması, taĢınmaz üzerindeki yapının 

yıkılmasına yönelik gerekli izinlerin (ilgili kurum ve 

kuruluĢlardan) alınmasına müteakip güvenlik önlemleri 

alınarak yapıların yıktırılması ve enkazın iĢyerinden 

uzaklaĢtırılması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda 

imalatın yapılması, her türlü güvenliğin iĢ ve sosyal 

güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli 

tedbirlerin alınması, proje ve imalat aĢamasında 
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öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iĢ ve 

iĢlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından 

karĢılanması ve söz konusu iĢ-iĢlemlerle ilgili olarak 

Ġdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,  

  3 - 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi 

yapılmamıĢ taĢınmazlarda) taĢınmazdan kamuya terk 

edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde 

gösterilmesi halinde, %40'a kadar olan kısmın bedelsiz 

terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması 

halinde ise, aĢan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden 

hesaplaması (Ekspertizde belirlenen m2 birim değerinden 

az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden defaten tahsil 

edilmesi,  

  4 - TaĢınmazın onaylı uygulama projesinde, ihaleye esas 

ekspertiz raporunda belirtilen toplam inĢaat alanına göre 

(Ġmar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) 

artma, eksilme vs. değiĢiklik olması halinde, söz konusu 

değiĢikliğin sözleĢme oranında taraflara yansıtılması, 

  5 - Ayrıca Mimarlar odasınca belirlenecek Avan Proje 

bedelinden fazla olmamak Ģartıyla, mimari avan proje 

bedelinin sözleĢme imzalanmadan önce yüklenici 

tarafından defaten proje müellifine ödenmesi Ģartlarıyla, 

kat karĢılığı konut inĢaatı yapım iĢi. 

Tahmin Edilen Bedel : 34.700.000,00 TL+10.000,00 TL=34.710.000,00 TL 

Geçici Teminat Miktarı : 1.041.300,00-TL 

Ġhale Dokümanlarının 

(Görüleceği ve Satın alınacağı) 

Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu Mahallesi, 

Ġnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak ġube 

Müdürlüğü Ġhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/ĠSTANBUL 

  Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250) 

  e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. - Ġnternet Adresi: 

www.vgm.gov.tr 

Ġhale Doküman Bedeli : 500,00.-TL 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu Mahallesi, 

Ġnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (Ġhale Salonu) Taksim-

Beyoğlu/ĠSTANBUL 

Yeterlik için Son 

Müracaat Tarih/Saati : 26.10.2017 - 17:00 

Ġhale Tarih ve Saati : 30.10.2017 - 14:30 

YETERLĠK MÜRACAATI ĠÇĠN; AĢağıda Belirtilen Belgelerin (ġartname eki örneklere 

uygun olarak alınmıĢ/hazırlanmıĢ) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) 

Kapalı Zarf Ġçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar Ġstanbul Vakıflar 1. 

Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Cad. No. 2 Taksim-

Beyoğlu-Ġstanbul) GiriĢ Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya 

Posta Yoluyla UlaĢmıĢ Olması Gerekmektedir. (Postada oluĢacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir.)  
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1 - YETERLĠK MÜRACAATI ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER; 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 
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h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 5), 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 6), 

m) Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 

noterce onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan 

suretini vermek zorundadır. 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin 

bulunduğu (Ġç Zarf) ile birlikte, AĢağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (ġartname eki örneğe uygun 

olarak alınmıĢ/hazırlanmıĢ) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIġ ZARF) Ġçerisinde Ġstanbul 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Cad. No. 2 

Taksim-Beyoğlu-Ġstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak ġube Müdürlüğü) Ġhale 

Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla UlaĢmıĢ Olması Gerekmektedir. (Postada 

oluĢacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)  

1 - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER; 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) ġekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) 

Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (Ġç zarf)  

e) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

f) ĠĢbu ilanda belirtilen tutarda Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya 

Vakıfbank Beyoğlu/Taksim ġubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı Ġdare 

hesabına (ĠĢin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kiĢiliğin adı soyadı/unvanı ile vergi 

numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak 

yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 

g) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi(Ek: 3) 

h) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

ı) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

ı.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

ı.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

ı.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 
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i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

j) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

k) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 5), 

l) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

m) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 6), 

n) Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

2 - Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, Ġsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

4 - ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, Ġhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif 

verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alınması mecburidir.  

5 - Yeterlik ve/veya Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

7 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8 - ĠĢbu ilan metni mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılım ile ilgili hususlarda ihale Ģartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9 - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 8899/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEġMELĠ PROGRAMCI ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun değiĢik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28.06.2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar’ın 

―Sınav ġartı‖ baĢlıklı Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleĢtirme ile sözleĢmeli 

personel pozisyonunda 1 adet Programcı alınacaktır.  

BAġVURU ġARTLARI; 

GENEL ġARTLAR; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak, 

b) 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiĢ olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan 

almıĢ olmak, 

c) Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya eĢdeğer düzeyde Ġngilizce bilgisi 

gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdıĢında Ġngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az 

lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamıĢ olarak kabul 

edilir. 

d) Ġstihdam edilecek pozisyonlar için; 

Mühendislik Fakültesi bölümleri, BiliĢim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak. 

BAġVURU ġEKLĠ-YERĠ-TARĠHĠ; 

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iĢ baĢvuru formunu eksiksiz 

ve doğru bir Ģekilde doldurduktan sonra KPSS ve YDS belgeniz ile beraber baĢvuruların en geç 

01.11.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi BaĢkanlığı 

Ġdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü / ANKARA adresine Ģahsen yapılması gerekmektedir. 

YERLEġTĠRME SONUÇLARININ DUYURULMASI; 

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak 

suretiyle yapılacak yerleĢtirme listesi ve mülakat tarihi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilân 

edilecektir. 

Duyurulur. 8924/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— KTO - Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


