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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2008 tarihli ve 26996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Bilecik Şeyh Edebali

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (ç), (i), (j) ve (m) bentleri ile 44 üncü maddesinde yer alan “Bilecik” ibareleri

“Bilecik Şeyh Edebali” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisansüstü dersler için bütünleme sınav hakkı verilir.”

“d) Dersin öğretim üyesi tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl içi sı-

navına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar,

dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı
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tarafından takdir verilir. Öğrencilere aldıkları kredili dersler için, Yükseköğretim Kurulu tara-

fından belirlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları ile aşağıdaki çizel-

geye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu Katsayısı Katalog Değeri (puan)

AA 4.0 93,01-100,00

AB 3.7 83,67-93,00

BA 3.3 76,67-83,66

BB 3.0 69,67-76,66

BC 2.7 60,34-69,66

CB 2.3 56,61-60,33

CC 2.0 53,33-56,60

DC 1.5 49,00-53,32

DD 1.0 45,00-48,99

FF 0.0 44,99 ve aşağısı”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin adı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yö-

netmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 17 nci maddesinde yer alan “Bilecik” ibareleri  “Bilecik

Şeyh Edebali” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/9/2008 26996

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/2/2010 27482
2- 24/9/2010 27709
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılı programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli

dersler açılabilir. Yaz okulu, öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı dışında kalan ve yaz tatili

ayları içinde uygulanabilecek bir öğretim programıdır. Yaz okulu, Üniversitenin ilgili kurulla-

rının kararı ile açılabilir. Yaz okulu öğretim süresinden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda açılan her dersin haftalık ders saati, bir yarıyıldaki haftalık ders

saatinin üç katını geçmeyecek şekilde yapılır. Yaz okulu ders programları bölümlerce hazırlanır

ve ilgili kurullar tarafından onaylanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için, o derse kayıtlı öğrenci sayısının ön lisans

ve lisans programlarında en az yirmi beş, lisansüstü programlarında en az beş olması gerekir.

Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise, bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zo-

runlu hallerde bu sayılar, Üniversitenin ilgili kurullarınca değiştirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) İlgili kurullarca haklı ve geçerli sayılan bir nedenle yarıyıl içi sınavlarına katıla-

mayan öğrencilere mazeret sınavı açılır. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine ve ilgili kurul-

ların kararı ile öğrencinin yaz okulu kaydı iptal edilebilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/2/2009 27131

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/8/2009 27335
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Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesi Sürekli Eğitim

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Canik Başarı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Canik Başarı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

(Başarı SEM)’ni,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Canik Başarı Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı

tüm alanlarda veya bunların dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal et-

kinlikler aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin

gelişmesine katkıda bulunmak, toplumun bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve toplumsal kal-

kınmaya destek olmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumun bireysel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan eğitim programlarını planla-

mak, konuya özel paket programlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, semi-

nerler, konferanslar, eğitim fuarları ve bunlarla ilgili sertifika düzenlemek, bu tip etkinliklerin

altyapı çalışmalarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

b) Kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitimlerine yönelik

kurs, seminer, sertifika programları gibi etkinlikler düzenlemek,

c) Özel sektöre veya lisansüstü eğitime yönelik dil kursları düzenlemek,

ç) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim prog-

ramları sunmak,

d) Gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bun-

larla işbirliği yapmak,

e) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışındaki ulusal veya ulus-

lararası kurumlardan destek sağlayarak proje ve teklifler hazırlamak,

f) Faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yayınlar hazırlamak,

g) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim

elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı süre ile

görevlendirilebilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

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

en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Rektör, Müdür ve

müdür yardımcılarının görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu üyelerinden

birisini vekil olarak görevlendirir. Göreve vekâlet aralıksız altı ayı aştığı takdirde Rektör yeni

bir Müdür görevlendirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
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c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,

d) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

e) Eğitim programları ile bu programlar sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve ben-

zeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

öğrenci alım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağ-

lanması konularında kararlar almak,

g) Üniversitenin Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu, Araştırma ve

Uygulama Merkezleri ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde merkez tarafından uygulanan prog-

ramlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkez bünyesinde çalışması uygun görülen personelin görevlendirilmesi ile ilgili

teklifleri Rektörlüğe sunmak,

h) Her faaliyet dönemi sonunda tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve

Yönetim Kuruluna sunmak,

ı) Merkezin faaliyet alanlarının genişlemesini sağlayacak tedbirleri almak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin her bir fakülte, yüksekokul

ve enstitüsü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendiri-

lebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından

yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır ve Merkezin

faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.  Müdür gerekli gördüğünde  Yönetim

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır

ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz

Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdi-

rilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup

aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile

ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programını hazırlamak,
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c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

e) Eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin

verilme koşullarını Senatoya önermek,

f) Merkezin bir sonraki döneme ait programlarını düzenleyerek Rektörün onayına sun-

mak,

g) Bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Rektör Yardımcıları, Üniversitenin Enstitü

Müdürleri, Fakülte Dekanları ve Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezi müdürleri

ile Müdürün önerisi üzerine merkez çalışmalarına katkıda bulunabilecek üniversitenin diğer

öğretim elemanları, istekleri halinde kamu kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları

ve uluslararası kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden

oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör

tarafından yenileri görevlendirilebilir.

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

(4) Danışma Kurulu, merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(5) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değer-

lendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araş-

tırma 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) Birim: Merkez içinde kurulacak alt çalışma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak temelli

tanıtılması, korunması ve bu hakların uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, ulusal ve ulus-

lararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapma, bilgi ve belge toplama,

izleme, işbirliği yapma, bilgi ağı oluşturma ve akademik faaliyetlerde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Engellilik alanını Üniversitede öncelikli çalışma ve uygulama konularından biri ha-

line getirmek ve Üniversitenin fiziki alt yapısını, engellilerin tüm üniversite faaliyetlerine tam

ve etkili katılımını sağlayacak hale gelmesine katkıda bulunmak,

b) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uz-

manları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak

ve yürütülmesini sağlamak,

c) Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi ko-

nusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara

göndermek,

ç) Engellilik alanında veri tabanı oluşturmak,

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluş-

turmak,

e) Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konusunda politika oluşturulmasına

destek vermek ve kamuoyu oluşturmak,

f) İlgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle engellilik alanında işbirliği ger-

çekleştirmek ve danışmanlık faaliyetleri sürdürmek,

g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi akademik

faaliyetler düzenlemek,

ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak,

h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve lisans, lisansüstü programlara akademik destek

vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinde, Rektöre karşı sorumludur.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi Müdürün önerisi ile çalışmalarında yar-

dımcı olmak üzere, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil tayin

eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak,

c) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin ihtiyaç duyduğu mali kaynakları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve

kuruluşlar ile temaslarda bulunmak,

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet rapor-

larını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önerisi

üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen

dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendi-

rilebilir.

(2) Yönetim Kurulu iki ayda bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt ço-

ğunlukla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
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b)  Engellilik alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındaki

talepleri değerlendirip karara bağlamak,

c) Merkezin yapacağı akademik çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyet-

lerini belirlemek, uygulamaya koymak,

ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik

personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek,

e) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için gerekirse bir yönetim kurulu üyesi sorumlu-

luğunda alt çalışma grupları oluşturmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarındaki ilgi ve çalışmala-

rıyla bilinen Üniversite içinden ve dışından seçilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Mü-

dürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili öneri ve eleştirilerde bu-

lunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelik

MADDE 14 – (1) Merkez; Yönetim Kurulunun teklifi, Rektörün onayı ile ülke içindeki

kuruluşlara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre de kendi alanındaki diğer uluslararası kuruluş-

lara üye olabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 − (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
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Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 − (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 13/12/2003 tarihli ve 25315 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kapadokya Meslek Yüksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya

Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersten “DC” ve “DD” notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak

başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğren-

cinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Yüksekokul Kurulu kararı ile bazı ders-

ler için “DC” ve “DD” ders notları not ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılabilir. Söz

konusu derslerden “DD” veya “DC” notu almış olan öğrenciler bu dersleri “FD” ve “FF” notu

almış gibi tekrar almakla yükümlüdürler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü

yürütür.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 
1200-15 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Aralık 2012 
PAZAR Sayı : 28485 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2009/143 
Karar No : 2011/276 
Mahkememizin 19/10/2011 tarih ve 2009/143 Esas 2011/276 Karar ile Mustafa ve 

Sümeyye oğlu 1986 D.lu Sanık Muhammet Mustafa Acar hakkında; Eşyayı gümrük işlemlerine 
tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 (1.cümle) 3/1 (2.cümle), 4/2,TCK.62/l,52/2 
maddeleri gereğince 1 Yıl 8 ay hapis, 140,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 
TCK.51.maddesi uyarınca hapis cezasının Ertelenmesine, takdiren 2 yıl denetim süresine tabi 
tutulmasına, TCK. 54. maddesi uyarınca suça konu eşyaların Müsaderesine karar verilmiş olup, 
gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9230 

————— 
Esas No: 2012/50 
Karar No : 2012/180 
Mahkememizin 27/06/2012 tarih ve 2012/50 Esas 2012/180 Karar ile Esmael ve Heat 

oğlu 06/09/1961 D.lu Sanık Yasser Alloush hakkında; Eşyayı gümrük işlemlerine tabi 
tutmaksızın ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 (1.cümle) ,TCK.62/1,52/2 maddeleri gereğince 10 
ay hapis, 80,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK.51.maddesi uyarınca hapis 
cezasının Ertelenmesine, takdiren l yıl denetim süresine tabi tutulmasına, TCK. 54. maddesi 
uyarınca suça konu eşyaların Müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa 
tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9232 
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Edirne 4. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/306  
Karar No : 2012/219 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 22/05/2012 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ahmet ve 
Fatma oğlu, 01/01/1990 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı SAMET ÇIRAK tüm aramalara 
rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 9247 

—— • —— 
Çifteler Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/79 
Karar No : 2012/85 
Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin 05/07/2012 tarih ve 2011/79 esas 2012/85 

sayılı kararı ile sanık HARUN CİHAN'ın 5237 sayılı TCK.nın 86/2, 86/3-e, 62/1, maddeleri 
gereğince (DÖRT KEZ) 5 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, 

Sanığın TCK.nın 53/2 maddesi uyarınca hapis cezasının infazına (bihakkın tahliye 
tarihine) kadar TCK.nın 53/1-a-b-d-e maddelerinde sayılan hakları; koşulu salıverilme tarihine 
kadar TCK.nın 53/c maddesinde sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına; 

Sanık hakkında 11/06/2010 tarihinde kesinleşen Polatlı Sulh Ceza Mahkemesinin 
2009/295 esas sayılı dosyasında beş ay erteli hapis cezası ve 11/04/2011 tarihinde kesinleşen 
Polatlı Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/656 esas sayılı dosyasından bir yıl beş ay yirmiiki gün 
hapis cezası bulunduğundan TCK.nun 58 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve 
cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 

Karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık HARUN CİHAN'a gerekçeli kararın 
tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasından da tebligata yarar açık adresinin tespit 
edilememiş olduğu anlaşılmakla en yakın tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 9187 

—— • —— 
Hatay 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/209  
Karar No : 2012/20 
Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık MOHAMMAD IBRAHEM hakkında 

Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: 
Filistin uyruklu, Abdulgani ve Hajer oğlu 22/11/1989 Filistin Doğumlu MOHAMMAD 

IBRAHEM' in adresini beyan edemediğinden ve adresi de tespit edilemediğinden hüküm özetinin 
ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla, 

Mahkememizin 2012/209 Esas 2012/20 Karar Sayılı 23/10/2012 tarihli ilamıyla, resmi 
belgede sahtecilik suçundan TCK.204/1, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle 
açılan kamu davasında, suç yerinin Mahkememizin yargı çevresi dışında bulunduğundan, 
MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE, Dosyanın yetkili ve görevli BAKIRKÖY ASLİYE 
CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE karar verilmiştir. 

İşbu hüküm özetinin İlan tarihinden itibaren yasal sürede itiraz yoluna başvurulmadığı 
taktirde 15 Gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri 
gereğince ilanen tebliğ olunur. 9141 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YOLCU VAGONU, LOKOMOTİF TEMİZLİK VE KALORİFER YAKIM, BAKIM 

HİZMETLERİNİN 12 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) 
HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/179393 
İdarenin: 
a)Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:  
01.01.2013-31.12.2013 (dahil) Tarihleri arasında: 
1 - TCDD Afyonkarahisar Aliçetinkaya Gar’a gelen ve buradan geçen yolcu trenlerine ait 

yolcu vagonu, banliyö vagonu, rail-bus, mototren ve yük furgonlarının temizlik hizmetleri aylık 
12 işçi ile,  

2 - TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğüne ait idare binası, lokomotif 
bakım ve tamir atelyesi, müştemilatlar ve depo müdürlüğü açık sahası ile anahat ve manevra 
lokomotiflerinin temizlik hizmetleri aylık 12 işçi ile, 

3 - TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü Kalorifer Tesisine ait gaz 
yakıtla (doğalgaz) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi 
ile,  

4 - TCDD Afyonkarahisar A.Ç. Gar Kalorifer tesisine ait Jeotermal ısıtma veya sıvı 
yakıtla (fuel-oil) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri 3 işçi ile, 

5 - TCDD Tavşanlı Depo Müdürlüğü kalorifer tesisine ait gaz yakıtla (doğalgaz) çalışan 
kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi ile, 

6 - TCDD Tavşanlı Depo Müdürlüğüne ait idare binası, lokomotif bakım ve tamir 
atelyesi, müştemilatlar ve depo müdürlüğü açık sahası ile anahat ve manevra lokomotiflerinin 
temizlik hizmetleri aylık 5 işçi ile, 

7 - TCDD Kütahya Gar’dan geçen yolcu trenlerine ait yolcu vagonu, banliyö vagonu, rail-
bus, mototren ve yük furgonlarının temizlik hizmetleri aylık 2 işçi ile, 

12 ay süreyle yürütülmesi hizmet alım işidir. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 25/12/2012 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge 
Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 50,00 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. 9578/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 3.600 TL ile en çok 45.000 TL arasında değişen; 11.12.2012 
günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 360 TL, en çok 4.500 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto vb. 15 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin 
Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki 
ihale salonunda 12.12.2012 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve 
sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 
adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir . 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 
karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9522/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 269,25 TL. ile en çok 475.308,58- TL. arasında değişen; 
13/12/2012 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 27,00.- TL., en 
çok 47.531,00.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, bobin, kimyevi madde, 
madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, Tel Demir, Çelik çubuk, Akü, cep telefonu aparatları v.s 
31 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi 
Gebze-KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 14/12/2012 tarihinde saat 09:30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) 
numaralı telefondan ulaşılabilir.  

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı 
Kocaeli İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9523/1-1 
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TAŞINMAZLARIN TERMAL ŞEHİR OTEL YAPILMASI KAYDIYLA SATILMASI İŞİ 

İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kütahya Belediyesinden: 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, 

1.1. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 Pafta, 1746 Ada, (220 ada), 97 ve 98 parsel 
numaralı taşınmazların tamamı ve 99 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı, Hmax: Serbest, Ticari 

Tesisler, Otel, Turizm Tesisleri alanına tahsisli olan kesiminin tevhidi ile oluşacak 14.718,81 m² lik 

taşınmazların Termal Şehir Otel yapılması kaydıyla satılması işi, 

a) İhale Tarihi/Günü/Saati : 20.Aralık.2012 / PERŞEMBE / 14:15 

b) İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

c) İhale Muhammen Bedeli : 4.000.000,00 ¨ 

d) Geçici Teminat Bedeli :    120.000,00 ¨ 

1.2. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 Ada, 141 ve 142 Parsel Numaralı 5.137,28 m² lik 
Taşınmazın mer-i imar planına göre Hmax: 13,50 (4 kat) Ticaret ve Otel alanına tahsisli olan 

taşınmazların Termal Şehir Otel yapılması kaydıyla satılması işi, 

a) İhale Tarihi/Günü/Saati : 20 Aralık 2012 / PERŞEMBE / 14:30 

b) İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

c) İhale Muhammen Bedeli : 2.000.000,00 ¨ 

d) Geçici Teminat Bedeli :      60.000,00 ¨ 

ekli şartnamede belirtilen hususlar dahilinde satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur. 

2. Satış Şartı 

2.1. Vadeli Ödemelerde; Arsayı alan kişi veya şirket ihale sonucunun kendilerine tebliğ 

edilmesine müteakip -15- gün içerisinde; 

a) Satış bedelinin, %6’sı oranında kesin teminat bedeli, (satış bedelinin tamamının 

ödenmesinden sonra iade edilecektir.) 

b) Ayrıca, 500.000,00 ¨ lik Teminat Bedeli ödenecektir. (yapı kullanma izin belgesi 

alınmasına müteakip iade edilecektir. 

2.2. Peşin Ödemelerde; Arsayı alan kişi veya şirket ihale sonucunun kendilerine tebliğ 

edilmesine müteakip -15- gün içerisinde; 

a) Satış Bedeli ile birlikte 500.000,00 ¨ lik Teminat ödenecektir. (yapı kullanma izin 

belgesi alınmasına müteakip iade edilecektir.) 

2.3. Arsayı alan kişi veya şirket ihale tarihinden itibaren -36- ay içinde Termal Şehir Otel 
İnşaatını tamamlayacaktır. İlk -12- ay içinde Projesini tamamlayarak ruhsat alınacak, 18. ayda 

subasmanı çıkılacak ve -24- ay sonunda kaba inşaatı bitirilecektir. 
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3. Ödeme Şekil ve Şartları: (KDV ve diğer vergi, harçlar vs. hariç) 

- Peşinatlar ile birlikte, KDV, diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır. 

3.1. Vadeli Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, %25'i peşin geri kalan miktar -12- ay 

eşit vade bedelidir. 

a) Vadeli ödemelerde peşinattan sonra kalan borcun yasal faizleri ile birlikte süresiz 

teminat mektubu olarak verilmesi durumunda Tapu devri yapılacaktır. 

3.2. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin %25'i peşinat sayılıp, geri kalan 

%75'lik dilim üzerinden %8 indirim uygulanacaktır. 

4. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) 

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi, 

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi, 

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2012 

onaylı)  

4.4. İhale İlan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı, 

4.5. Bu İhaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

(2012 onaylı) 

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair 

yazılı beyanı, 

4.7. Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu, (süresiz) 

5. İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 

20.Aralık.2012 tarihinde saat 14:00'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine 

ulaşmış olmak şartıyla 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim 

edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faxla yapılacak müracaatlar ve postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi ENCÜMEN’de hazır bulunmadığı 

takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin 

saat ayarı esas alınır. 

- Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna müracaatları ilan olunur. 

 9524/1-1 
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TURİZM TESİSİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Beşikdüzü Belediyesinden: 
İhale Konusu : Gayrimenkul Satışı 
Belediye Meclis Kararı Tarih ve Nosu : 06.12.2011 / 100 
Belediye Encümen Kararı Tarih ve Nosu : 25.09.2012 / 79 
İhale Tarihi ve Saati : 26.12.2012 / 14:00 
İlgili Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğü 
İlgili Adres : Fen İşleri Müdürlüğü, Beşikdüzü Belediye 

Başkanlığı Beşikdüzü/TRABZON 
İlgili Telefon : 0 462 8713096 
İlgili Fax : 0 462 8713011 
İlgili Mail : info@besikduzu.bel.tr  
İhalenin Yapılacağı Yer : Beşikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 
İhale Usulü : Açık Teklif 
Niteliği ve Miktarı : Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 311, Parsel: 2 de 

tapuya kayıtlı 5750,93 m2 kullanım alanlı arsa 
üzerinde konuşlu 5 katlı otel ve 2 katlı gazino 
binası ve arsası 2886 sayılı Kanunun 35/c 
maddesinde yer alan Açık Teklif Usulü ile 
satışının yapılması. 

İmar Durumu : E=2 ve Hmax=25.00 MİA, TYA, A, LPG. 
(Karma Kullanımlı Alanda hazırlanacak Avam 
Proje ve vaziyet planının Belediye meclisince 
onanmasından sonra uygulamaya gidilecektir.) 

İlan Metni:  
1) Taşınmaza ait Bilgiler: 
a) İlçesi: Beşikdüzü 
b) Cinsi: 5 Katlı Otel ve 2 Katlı Gazino Binası Bulunan Arsa  
c) Yüzölçümü: 5750,93 m2 
d) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 
e) Hâlihazır Durumu: Boş 
f) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Trabzon Cad. Beşikdüzü/Trabzon 
2) Muhammen Bedeli: 8.500.000,00 TL.  
3) Geçici Teminat %3: 255.000,00 TL. 
4) Şartname Bedeli: 500,00 TL.  
5) İhale Tarih ve Saati: 26.12.2012 / 14:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer: Beşikdüzü Belediyesi Encümen Salonu 
7) İhale Usulü: 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesinde yer alan Açık Teklif Usulü 
8) İhale Şartnamesi: Fen İşleri Müdürlüğünden görülüp, satın alınabilir  
9) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı,  
b) İkamet belgesi ve Nüfus Cüzdanının aslı, 
c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
1 - Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 
2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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3 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) İmza Sirküleri, 
1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı olarak ortaklık sözleşmesi, 
g) Şartname alındı makbuzu, 
h) Geçici teminat alındı makbuzu, 
i) İhale şartnamesinin her sayfasını okudum ibaresi ile imzalanmış olması gerekmektedir. 
j) Yabancı istekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye de tebligat için adres beyanı vermeleri gerekmektedir. Yabancı isteklilerin 
sunacakları her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya 
apostil şerhini havi olması gerekmektedir.  

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat ermeleri 
gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

11) Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen 
bütün belge ve bilgilerin (teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca 
istenen bütün belgeler güncel olmalıdır. İstekliler tekliflerini, ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

12) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir.  

13) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur. 9565/1-1 

—— • —— 
İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/179231 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 
b) Telefon ve faks numarası : 3122942347 - 3122292132 
c) Elektronik posta adresi 
    (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
Niteliği, türü ve miktarı : Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı toplam 6.000 saat 

çalışacak 1 adet lastik tekerlekli loderin gerekli teçhizat ve 
loder operatörü (en az 4 adet) ile birlikte kiralanması 
hizmet alımı işi 

3 - İhalenin / Yeterlik 
     Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 12.12.2012 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

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

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

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

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
4.10. İş Deneyim Belgesi: 
İstekliler, teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında 

kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 
kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. 

4.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından 

benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve 
uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü iş 
makinesi ile yapılan ve loder kiralama işi ile benzerlik gösteren hizmet taahhüt işi benzer iş olarak 
kabul edilecektir. 

5 - Diğer Hususlar: 
İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış 

bedelini (Elden verilmesi halinde 150,00 TL (KDV dahil) kargo veya posta ile gönderilmesi 
halinde, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN 
No:TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, 
bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı 
faksa göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. 

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 9540/1-1 
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KÖMÜR MADENİ SAHASI “TERMİK SANTRAL KURULMA ŞARTI İLE” 
RÖDÖVANSLA İŞLETMEYE VERİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Hukuku Kurumumuz uhdesinde bulunan, aşağıda gerekli bilgileri verilen kömür 

sahamızın, “Termik santral kurulma şartı ile” rödövansla işletilmek üzere uluslararası ihalesi 
yapılacaktır. 

 

İLİ İLÇESİ 
RUHSAT 

NO 
GEÇİCİ 

TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ 
DOSYA 

BEDELİ (TL) 
KÜTAHYA Domaniç İR.4364 3.000.000 26/03/2013 2.000 

 
1. Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’nın 

vereceği banka hesap no.suna yatırıldıktan sonra Satın Alma Daire Başkanlığı’nın 1108 no.lu 
odasına müracaat etmek suretiyle temin edilebilir. 

2. İsteklilerin, tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 26/03/2013 Salı günü saat 14.00’e 
kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

3. Teklif zarfları, aynı gün saat 14.00’te Genel Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda 
açılacaktır. 

4. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 
5. İhale ile ilgili teknik raporlar Genel Müdürlüğümüz Etüt Proje Tesis Dairesi 1412 no.lu 

odada incelenebilir. 
6. İhale ile ilgili şartname ve bilgi notu, TKİ’nin (www.tki.gov.tr) WEB sitesinde 

görülebilir. 
7. 2886 sayılı kanuna tabi olmayan, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına 

alınan kurumumuz, bu ihaleyi “rödövans işi ile ilgili olması nedeni ile” kendi mevzuatına göre 
yapacaktır. 9571/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı. 
VAKFEDENLER: Safa Ulusoy, Veliyettin Hürrem Ulusoy, Ali Doğan Ulusoy, Cemal 

Cirit, Hüseyin Hürrem Ulusoy, Mehmet Turan, Şakir Aydoğan, Ali Nazım Ulusoy, Haluk Gürbüz 
Ulusoy, Gülçin Akça, Veli Aykut, Ali Yıldız, Kıymet Elmas, Namık Kemal Doğanay, Cemalettin 
Aydın, Mehmet Kaz, Rezan Çakmak, Hüseyin Sinan Ulusoy, Sedat Bilican, Hasan İzkaya, Ali 
Cem Ulusoy. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Nevşehir 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Hacıbektaş Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/10/2012 tarih ve E: 2012/547, K: 2012/515 
sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: 
Kadıköy 1. Noterliğince düzenlenen 02/07/2012 tarih 07828 yevmiye nolu vakıf senedi ile 

aynı noterlikçe düzenlenmiş 10/10/2012 tarih ve 11562 sayılı vakıf senedi değişikliği. 
VAKFIN AMACI: Hacı Bektaş Veli Kültürünü araştırmak, yaşatmak, gelecek nesillere 

aktarmak, yurt içinde ve yurt dışında tanıtım yapmaktır. Bu amaçlarını gerçekleştirmek içinde 
konserler, Konferanslar, seminerler düzenlemek; kurslar, yurtlar ve aşevleri açmak; ihtiyaç sahibi 
öğrencilere burs vermek ve yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara destek olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 63.000.00-(TL) (AltmışüçbinTürkLirasıdır.) 
VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, 
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 9542/1-1 

————— 
Türk Tayvan Vakfı, Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/10/2012 tarihinde 

kesinleşen 16/10/2012 tarih ve E: 2012/51, K: 2012/201 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 9543/1-1 
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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

— Bilecik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bilecik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Canik Başarı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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