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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/507

           1 – Bakanlık Müşaviri Hamza TAŞDELEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

27/7/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/509

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Hayvancılık Genel

Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Dr.Mustafa KAYHAN’ın atanması, 657 sayılı

Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/7/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/510
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel
Müdür Yardımcılığına, Başmüfettiş Faruk FIRATOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/511
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel
Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Dr.Metin TÜRKER’in atanması, 657 sayılı Kanunun
76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/512
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bitkisel Üretim Genel
Müdür Yardımcılığına, Cafer KINANÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/513
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür
Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Mehmet ŞENTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/514
            1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ankara İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Muhsin TEMEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun
76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/515
            1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne, Necip ÖZGÖKÇE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/516
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I.Hukuk Müşavirliğine,
Refiye ERTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/517
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
Salih Barış KIRANTA’nın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 60 ıncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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          Millî Savunma Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/506
            1 – Bu kararnamede kimliği yazılı bir askerî hâkimin, Askerî Yargıtay Üçüncü Daire
Başkanlığına, 1 Şubat 2013 tarihinden geçerli olmak üzere atanması, 357 sayılı Askerî Hâkimler
Kanunu’nun EK-5’inci maddesi ile 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu’nun 13 ve 14’üncü mad-
deleri gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

27/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

Askerî Yargıtay Dördüncü Dire Üyeliğinden, Hak.Alb., Cemil KAYILIOĞLU, ÇANKIRI,
1979-Top.31, 30/8/2002, Askerî Yargıtay Üçüncü Daire Başkanlığına

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE EKONOMETRİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Pamukkale Üniversitesi Ekonomik ve Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezinin
yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Ekonomik ve Ekonometrik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Ekonomik ve Ekonometrik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Pamukkale Üniversite Rektörünü,
ç) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile ülkemiz-

deki temel ekonomi kurumları arasındaki işbirliği ve ekonomi ve ekonometri alanlarında araş-
tırma, uygulama, eğitim ve danışmanlık yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, ekonomi ve ekonometri alanlarında teorik ve uygulamalı ana-

lizler yaparak, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Ekonomi ve ekonometri alanlarında, bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırmalar ya-

parak bilgi üretimine ve birikimine katkıda bulunmak.
b) Ekonomi ve ekonometri alanlarında çalışan akademisyenleri bilimsel platformlarda

bir araya getirerek, kongre, sempozyum, seminer, çalıştay, eğitim ve kurslar düzenleyerek ül-
kemizde bu alanda bilgi üretimine ve bilgi yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve sertifikalar
vermek.

c) Ekonomi ve ekonometri alanlarında bilimsel yayımlar çıkarmak.
ç) Bölgesel ve ulusal düzeyde iktisat politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
d) Bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik sorunların belirlenmesi ve bunlara yönelik çö-

züm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
e) Matematiksel ekonomi, istatistik ve ekonometri alanlarında yaygın kullanılan yazı-

lımlar ve programlama dillerinin tanıtılması, öğretilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasını
sağlamak.

f) Ekonometri alanında gelişmekte olan en yaygın yazılım olan R-projesinin dünya üni-
versiteleri ağı içerisinde bölgesel üssü ve odağı olmak.

g)  Başta Üniversite olmak üzere akademik tezler, projeler ve makalelerin metodolojik
ve yazılım desteğini sağlamak ve veri analizi yapmak.

ğ) Denizli ili ekonomisi başta olmak üzere, yerel ve bölgesel ekonomik veri bankasını
oluşturmak, bölgesel düzeyde kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak veri tabanını
oluşturmak ve paylaşımını sağlamak.

h) Yerel yönetim ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde deney tasarımı, veri toplamak, op-
timizasyon ve sistem analizi yapmak.

ı) Firma düzeyinde mikro ekonomik analizler yapmak.
i) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde or-

tak çalışmalar ve projeler hazırlamak.
j) Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere gerekli altyapı,  donanım ve kurumsal or-

ganizasyonu sağlamak, nitelikli eleman yetiştirmek için destek sağlamak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, ekonomi veya ekonometri alanında doktora

yapmış öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin
faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından
en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür
yardımcılarının görevine, Rektör tarafından görev süresinin bitiminden önce son verilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

29 Temmuz 2013 – Sayı : 28722                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin yıllık çalışma programını, bütçesini ve yılsonu faaliyet raporunu hazırla-

mak, Yönetim Kuruluna ve Rektörün onayına sunmak.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, bir müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi

üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine
yenileri aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tara-
fından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevi; Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıl-

lık çalışma programını görüşerek hazırlamak, araştırma, uygulama ve yayın konularında ka-
rarlar almak, Merkezin çalışmaları için çalışma ve proje grupları ile komisyonları kurmak,
Merkez tarafından katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilmelerine ilişkin esasları belirlemek,
bu faaliyetler için yapılacak görevlendirme ve ödemeleri Rektörlüğün onayına sunmak üzere
karara bağlamak, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek
çalışmaların temel esas ve usullerini tespit etmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Demirbaş ve ekipman
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan veya bu amaçla bağışlanan her türlü araç, gereç, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kul-
lanımına tahsis edilir.

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

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Piri Reis Üniversitesinden:
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek

Yüksekokulu programlarında yürütülen ön lisans eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekoku-

lunun tüm bölümlerinde/programlarında yürütülen ön lisans eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm/Program: Denizcilik Meslek Yüksekokuluna bağlı bölüm ve programları,
b) ÇAP: Çift ana dal programını,
c) DMYO: Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulunu,
ç) DMYOYK: Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
d) GNO: Genel not ortalamasını,
e) Hazırlık sınıfı: Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,
f) İYS: İngilizce Yeterlik Sınavını,
g) Mütevelli Heyeti: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Piri Reis Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
h) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Piri Reis Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,
j) ÜYK: Piri Reis Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı DMYO bünyesinde açılacak her türlü bölüm/prog-

ram ve her yıl alınacak öğrenci sayıları, DMYOYK önerisi üzerine Üniversite Senatosu tara-
fından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir.

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Ön lisans programlarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından yayınlanan o yıla ait Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunun
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
kısmında belirtilen esaslara ve ÖSYM tarafından yapılan giriş sınavları sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından yerleştirilen öğrenciler ile yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler kaydedilir.

(2) Adayların, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları gerekir.
(3) Kayıt yaptıracak öğrencilerin, Üniversitenin öğrenci kayıt-kabul işlemleri için be-

lirlediği esaslara uymaları gerekir.
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(4) İlk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ÖSYM tarafından ilan edilen ta-
rihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için adayın beyanına dayanarak işlem
yapılır. Kayıt olan tüm öğrencilere fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

(5) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuran, disiplin cezasıyla herhangi bir
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencilerin kaydı yapılmaz, yapılmış ise ka-
yıtları silinir. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler, girme hakkından vazgeçmiş sayılır.

(6) Kesin kayıt sırasında öğrenci bizzat bulunmak zorundadır. Ancak, haklı ve geçerli
mazereti olan ve mazeretini belgeleyen öğrenci adayları, yukarıdaki fıkralardaki hükümlere
uymak koşulu ile belirledikleri vekilleri aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilir.

(7) DMYO'nun gemi adamı statüsü kazandıran programlarına başvuran öğrencilerinin
mülakat ve beden yeterliliği testine katılmaları ve kayıtlarını bizzat yaptırmaları gerekir.

Oryantasyon ve danışmanlık
MADDE 7 – (1) Kesin kayıtları yapılan yeni öğrencilere okulu tanıtmak amacıyla,

derslerin başlamasından önce, Rektörlük ve ilgili program birimleri yetkililerince müştereken
oryantasyon programları düzenlenir.

(2) Her öğrenci için ilgili program başkanlığı tarafından tam zamanlı öğretim
üyeleri/görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi sü-
resince izler, bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma
ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

İngilizce yeterlik
MADDE 8 – (1) Öğretim dili tamamen veya yüzde otuz İngilizce olan bölümlere/prog-

ramlara kayıt olan öğrenciler için İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik
yılbaşında yapılan İYS ile belirlenir.

(2) İYS sonucuna göre başarılı olanlar ile YÖK ve Üniversitenin yetkili organlarınca
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı
olduklarını eğitim-öğretim yılı başında belgeleyenler ÜYK kararı ile doğrudan ön lisans öğre-
nimine başlar. Ulusal veya uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduk-
larını akademik yıl içerisinde belgeleyenler ise ön lisans öğrenimlerine müteakip akademik
yılın başında başlar.

(3) İYS’ye katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına
kaydedilir. Hazırlık sınıfı öğretiminde 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

(4) Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler müteakip ders yılında ön lisans
eğitim-öğretimine başlayabilirler. Kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara kabul edi-
len öğrencilerden hazırlık sınıfında başarısız olanlar müteakip yılda tekrar İngilizce hazırlık
sınıfına devam ederler. Bunlar ikinci yılın sonunda da başarısız oldukları takdirde YÖK tara-
fından belirlenen esaslar dâhilinde Üniversitenin veya diğer üniversitelerin Türkçe eğitim yapan
aynı adlı programlarına yerleştirilebilirler.

Yatay geçiş, değişim ve özel öğrenci kayıtları
MADDE 9 – (1) Yatay geçiş kayıtlarında, değişim programına katılan öğrencilerin ka-

yıtlarında ve özel öğrenci kayıtlarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarına ilişkin işlemler YÖK ve Sena-

tonun belirlediği ilkelere göre yürütülür.
Özel öğrenci
MADDE 11 – (1) Denkliği YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumun-

da kayıtlı olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla kendi yükseköğretim ku-
rumunun ve DMYOYK’nın kararları çerçevesinde DMYO'nun bölüm ve programlarına özel
öğrenci olarak en çok iki yarıyıl kayıt yaptırabilir.
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(2) Özel öğrenci olarak alınan derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olunan programın
toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Bu öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gös-
teren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler; Üniversitenin diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin Üniversitenin idari ve aka-
demik kurallarına uymaları gerekir.

(3) Daha sonra DMYO'na yatay geçiş yapan özel öğrenciler; Üniversitede alıp da ba-
şarılı oldukları derslerden sadece geçiş yapmadan önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim ku-
rumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin kredisinden yararlanabilir.

(4) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan, GNO’su 2.00’nin üzerinde ve
ilgili programın ilk iki yarıyılına ait derslerden başarılı olan öğrenciler, üçüncü yarıyıldan iti-
baren YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumu programlarına;
Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun yönetim kurullarının uygun kararları ile en
çok iki yarıyıl özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Bu sürede, öğrenci izinli sayılır, ancak
izinli sayıldığı yarıyıl öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder. İzinli sa-
yılan süreler öğrenim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile bir-
likte belirlenir ve dönüşte, ilgili kurulda eşdeğer derslere intibakı yapılarak kayıtlara işlenir.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili İn-
gilizce olan programlardan ders alabilmeleri için İngilizce düzeylerinin yeterli olduğunu bel-
gelemeleri gerekir.

Yarıyıl başı kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde derslere yazılmaları ve o yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yeni-
lemeleri gerekir.

(2) Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç eğitim-öğretimin başladığı ta-
rihten itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

(3) Mezun olabilmek için tüm derslerini tamamlamış fakat normal öğrenim süresinde
yapılması gereken stajını tamamlayamamış öğrencilerin, staj için iki kredi saat ücreti yatırarak
kayıt yenilemeleri gerekir.

Ücretler
MADDE 13 – (1) DMYO’unda öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Mütevelli Heye-

tince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
(2) Geç kayıt yaptıran öğrencilerin yarıyıl öğrenim ücretini gecikme faiziyle birlikte

ödemeleri gerekir.
(3) Her yılbaşında kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden ekleme-bırakma

haftası içinde, DMYO ile ilişiğini kesenlerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenim ücreti iade
edilir. Daha sonra ayrılan öğrenciler ise o yarıyılın öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre beklemeli durumda kalan öğrenciler, özel öğren-
ciler ile yaz okulunda ders alan öğrenciler aldıkları her ders için kredi saat ücreti öderler. Kredi
saat ücretleri her yıl ÜYK tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(5) Burs, indirim veya öğrenim kredisi koşul ve oranları ÜYK’nun önerisi dikkate alı-
narak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve o yıla ait ÖSYM kılavuzunda açıklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim dili yüzde otuz İngilizcedir.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar

yarıyıllarının her birisinin normal süresi ondört haftadır. Yarıyıl sonu (final) ve (bütünleme)
sınavları bu sürelere dâhil değildir. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir.
Her yarıyılın başlangıç-bitiş tarihleri ve sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik
takvim ile ilan edilir.
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(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce
önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları ÜYK kararıyla Cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) YÖK’ün onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

Ders planları, zorunlu ve seçmeli dersler, önkoşul dersleri
MADDE 16 – (1) Bir bölüm veya programda okutulması gereken derslerin yarıyıllara

göre dağılımını göstermek amacı ile hazırlanan ders planları, ilgili bölüm başkanlığının önerisi
Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Çift anadal ve yan dal ders planları da aynı usulle hazırlanır.

(2) Ders planlarında; mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü, normal kredi yükü ve
her dersin teorik saati (T), uygulama (U) ve laboratuvar (L) saatleri ile kredisi, hangi derslerin
İngilizce okutulacağı ve varsa önkoşul dersleri ile bitirme projesi alabilme koşulu da belirtilir.

(3) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu
bölümün zorunlu dersleri ile programda gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yü-
kümlüdür. Alınacak seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak
danışman yardımıyla belirlenir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış
olması gereken derse önkoşul dersi denir. Önkoşul dersleri, ders planlarında gösterilir.

(5) Not ortalamasına katılmayan dersler ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirme-
yen diğer eğitim-öğretim çalışmaları da ders planında belirtilir.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 17 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren derslere en

az %70, uygulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek ve yarıyıl içinde her
türlü sınav ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrencinin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek, devamsızlık
oranı %20'ye ulaştığında uyarıda bulunulur ve devamsızlık oranı %30'a ulaştığında durum Öğ-
renci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Bu durumdaki öğrenciye otomatik olarak devamsız (IA)
notu verilir.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile yönetim kurullarınca
bölüm başkanlığı veya dekanlıkça kabul edilen mazeretlere ilişkin süreler devam şartı dışında
tutulur.

(4) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden,
bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, devam şartı aranmaz. Ancak ara
sınav, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalarına katılım şartı aranır.

(5) Hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen
öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Yarıyıl kredi yükü
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin bölüme/programa başlamasından itibaren o yıl kayıt

yaptırdığı yarıyıl sayısı, o öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Söz konusu sayı öğrencinin
kayıtlı olduğu bölümün/programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. İzinli sayılan ve
kaydı dondurulan yarıyıllar hesaba katılmaz. Yatay geçiş yoluyla gelen bir öğrencinin intiba-
kının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal yarıyılı sayılır.

(2) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal kredi yükü, öğrencinin devam edeceği yarıyıla
ait öğretim planındaki derslerin kredi toplamı miktarıdır.

(3) Üçüncü yarıyılın başından itibaren, öğrenciler normal ders yükünün üstüne; GNO’su
en az 2.25 olan öğrenciler bir ders, GNO’su en az 3.00 olanlar ise iki ders fazla alabilir. GNO’su
2,25’in altında olan öğrenciler normal ders yükünden fazla ders alamazlar. Ancak, 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim sürelerinin sonunda bulunan öğrenciler
ile kayıt yaptırdığı yarıyılda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bu-
lunan öğrenciler, GNO’larına bakılmadan normal kredi yüküne ilave olarak çakışmayan iki
ders daha alabilir.
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(4) Bir öğrenci, tüm öğrenim süresi boyunca danışmanın olumlu görüşü ve DMYOYK
onayı ile yarıyıl ücretini tam ödemek şartıyla en fazla iki kere normal kredi yükünden en fazla
altı kredi eksik alabilir. Ancak, beklemeli konumdaki öğrenciler ile mezuniyet aşamasında ol-
duğu için alabileceği dersi bulunmayan öğrenciler ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine
göre ders alan öğrenciler bulundukları bu dönemler için normal kredi yükünden eksik ders ala-
bilir.

Derse yazılma
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin derse yazılma işlemlerini, danışmanlarının desteği ile

her yarıyıl başında ve ilan edilen tarihlerde yapmaları gerekir.
(2) Öğrenciler kayıtlı bulundukları bölümün/programların ders planlarında belirlenen

sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda başarısız olunan ve/veya
hiç alınmayan derslerin, izleyen yarıyıllarda öncelikle alınması gerekir. Öğrenci ders alırken
haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda
öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir. Ancak, 17 nci maddenin dördüncü fıkrası
kapsamına giren ve devam şartı aranmayan alt yarıyıllara ait derslerin teorik ve uygulama sa-
atleri ile üst yarıyıldan alacağı derslerin teorik ve uygulama saatlerinin kısmen veya tamamen
çakışması durumunda öğrenci bu gibi üst yarıyıl derslerine de yazılabilir.

(3) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği
kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu için bazı derslerden muafiyet
isteyecek öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları tasdikli ve orijinal not belgesi ve ders
içeriklerini ekledikleri bir dilekçeyle yarıyıl başlamasından 10 gün öncesine kadar DMYO Mü-
dürlüğüne başvurmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için DMYOYK ta-
rafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst
yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

Ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 20 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk haftası içinde yapılır.

Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini
ekleyebilir. Ekleme işleminde haftalık ders programında çakışmayan derslerin seçilmesi esastır.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten
danışmanlarının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile çekilebilir. Bu durumda
yarıyıl öğrenim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, ön lisans öğrenimleri süre-
since en fazla dört dersten çekilebilir.

(3) Öğrencilerin bırakamayacakları ve çekilemeyecekleri dersler şunlardır:
a) İlk iki yarıyıla ait dersler,
b) Öğrencinin yazılmış olduğu tek ders,
c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan veya alınıp başarısız olunan dersler,
ç) GNO’larını yükseltmek amacıyla alınan dersler.
Bitirme projesi/Çalışması
MADDE 21 – (1) Bitirme projesi bir öğretim üyesinin/görevlisinin danışmanlığında

yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders planlarında gös-
terilir. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim üyeleri/görevlileri arasındaki dağılımı ilgili
bölümlerce yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esas-
lar ile yazım kuralları DMYOYK tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayı ile uy-
gulamaya konulur.

Stajlar ve kültürel gelişim seminerleri
MADDE 22 – (1) Staj yapılması zorunlu olan bölümlerde/programlarda stajlara ilişkin

esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Gemi adamları sınavlarına girerek gemi adamı statüsü kazandıran bölümlerinde

okuyan öğrencilerin açık deniz eğitimi sınavı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre
DMYOYK kararına göre yaptırılır.

(3) Öğrencilerin kültürel gelişim seminerleri (KGS)’ne katılmalarına ilişkin esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.
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Disiplin
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Denizcilik MYO öğrenci kıyafetleri
MADDE 24 – (1) DMYO'nun gemi adamı statüsü kazandıran programlarında okuyan

öğrenciler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mesleki üniforma giyerler.
(2) Birinci ve ikinci yarıyıla kayıtlı öğrencilerin birinci sınıf, üçüncü ve dördüncü ya-

rıyıla kayıtlı öğrencilerin ikinci sınıf işaretlerini üniformalarına takmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalar
MADDE 25 – (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav, proje, seminer, kısa sınav,

ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.
(2) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden

değerlendirilir.
(3) Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak

değerlendirebilir.
(4) Birden fazla ara sınav yapılması durumunda, ara sınav notu öğretim elemanı tara-

fından belirlenir.
(5) Bitirme projesi/çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.
(6) Her yarıyıl sonunda, her dersten, 100 tam not üzerinden bir yarıyıl sonu sınavı ya-

pılır. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. DMYOYK kararı ile ve yarıyıl başında ilan edil-
mek koşulu ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir.

Yarıyıl başarı notu ve harfi
MADDE 26 – (1) Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarıyıl

içi çalışmaları ile derslere katılım göz önünde tutulur.
(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav ve yarıyıl içi

çalışmalarının ağırlığı ile yarıyıl sonu sınavının ağırlığının her biri %40’dan az ve %60’dan
fazla olamaz.

(3) Herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden 35’in altında alan öğ-
rencinin yıl içi değerlendirmeleri ile yarıyıl sonu başarı notu göz önüne alınmaz ve o ders için
FF harf notu verilir.

(4) İlgili öğretim elemanı tarafından 100 tam not üzerinden verilen yarıyıl başarı notları
listesi ile bu notlara karşılık gelen başarı harfleri listesi ve sınav evrakları sınav bitiminden iti-
baren üç gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Başarı harfleri Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(5) Yarıyıl sonu sınavına girilmeyen derslerin ara sınavı ve yarıyıl içi çalışmaları de-
ğerlendirmeye katılmaz ve bu dersler için (FF) harf notu verilir.

(6) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerde öğrencinin harf notu, yarıyıl
içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

Bütünleme ve not yükseltme sınavları
MADDE 27 – (1) Her akademik yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarından sonra Üni-

versite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde bir bütünleme sınavı açılır. Bu sınava; ilgili
akademik yarıyılda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı aldığı halde
girmeyenlerle, girip de başarısız olan öğrenciler sadece FD ve FF aldığı derslerin sınavlarına
girebilirler. İlgili öğrencilerin sınava girmek istedikleri dersleri ilan edilen süre içinde Öğrenci
İşleri Müdürlüğüne bildirmeleri gerekir. Bütünleme sınavlarında mazeret hakkı verilmez.

(2) Final sınavlarında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir
ve alınan not final sınavı notu yerine geçer.
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(3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’nin
altında kalan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları
derslerden not yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavda alınan notun karşılığı olan harfli not
final sınavı notu olarak transkriptlere işlenir. Bu hak iki defa kullanıldığı halde GNO’sını yük-
seltemeyenler şartlı başarılı olduğu ders veya dersleri tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler o yıl
için belirlenen ders saati başına ücret öderler.

Mazeret sınavları
MADDE 28 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Sınava giremeyen öğ-

renciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ile sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde Öğrenci
İşleri Müdürlüğüne başvurur. Mazeretleri ilgili DMYOYK tarafından kabul edilen öğrenciler
belirlenen tarihlerde mazeret sınavlarına girebilir.

(2) Mazereti kabul edilmeyen, mazereti kabul edildiği halde mazeret sınavına girmeyen
veya mazeret sınavında başarısız olan öğrenciler başarısız sayılır. Sağlıkla ilgili mazeretleri
olanlar bu mazeretlerini gösteren sağlık raporunu, başka bir özür nedeniyle sınava katılama-
yanlar ise bunu kanıtlayan belgeyi dilekçelerine eklemeleri gerekir.

(3) Yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavı yoktur. Yarıyıl içi sınavına girmeyen bir öğ-
renci bu sınavdan sıfır (0.00) almış sayılır. Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle
yarıyıl içi sınavına giremeyen öğrenciler için DMYOYK kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(4) Not yükseltme sınavının mazereti yapılmaz.
Mezuniyet için ek sınavlar
MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla mezuniyet için ek sınavlar aşağıdaki hallerde verilir;
a) Mezun olabilmek için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağ-

lanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl
sonu ve var ise bütünleme sınavının bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak ek mezuniyet
sınavına girebilirler. Ek mezuniyet sınavından alınacak başarı notu en fazla CC olabilir. Ek
mezuniyet sınavında başarılı olamayan öğrencinin ilgili dersi yeniden alması gerekir.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC
notu alınmış derslerden verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ancak maddi hata nedeniyle sonuçların

ilanını takip eden üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile itirazda buluna-
bilir. DMYO, öğrencinin sınav kâğıdını ilgili öğretim elemanına incelettirir ve itirazın sonucunu
başvuruyu takip eden beş iş günü içinde ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(2) Bu değerlendirmeye de itirazda bulunulması durumunda DMYO Müdürlüğü, biri o
dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturarak inceleme yaptırır ve
sonucu beş iş günü içinde ilgililere yazılı olarak bildirir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun
bildirildiği tarihi izleyen iki iş günü içinde yapılır.

(3) Öğrencinin sınav kâğıdındaki not değişikliği DMYOYK kararı ile kesinleşir ve
ÜYK kararı ile not belgesine işlenir.

Harfler ve notlar
MADDE 31 – (1) Ön lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı

harfli notlandırma sistemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içindeki çalış-
malarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not ile birlikte değerlendirilerek
ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak belirlenir. Değerlendirme, dersi veren
öğretim elemanı tarafından notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak
yapılır. Aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak
takdir olunur ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir:
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Başarı derecesi Başarı harfi Başarı katsayısı Açıklama
Pekiyi AA 4,00 Geçer
İyi-Pekiyi BA 3,50 Geçer
İyi BB 3,00 Geçer
Orta-İyi CB 2,50 Geçer
Orta CC 2,00 Geçer
Orta-Geçer DC 1,50 Şartlı Geçer
Geçer DD 1,00 Şartlı Geçer
Başarısız FD 0,50 Kalır, Tekrarı/Not Yük. Gerekir.
Başarısız FF 0,00 Kalır, Tekrarı/Not Yük. Gerekir.
(2) Ayrıca; öğrenim belgesinde kullanılan harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:
a) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.
b) I: Proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan dersler için mazereti nedeniyle

yapması gerekenleri zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili ya-
rıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre sonunda
sonuçlandırılmayan çalışmalar için I notu FF notuna dönüşür.

c) IA: Devamsız. Öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not, FF notu olarak işleme
alınır.

ç) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı no-
tuna, edilmeyenler FF notuna dönüşür.

d) NC: Kredisiz dersler için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.
e) P: Başarılı olunan kredisiz dersler için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.
f) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
g) T: Transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.
ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak bulunur.
(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan

başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm ders-
lerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan ba-
şarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi
değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki
üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(5) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa
olsun son başarı notu esas alınır.

Diploma
MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya
üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini
tamamlayan ve varsa staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak ka-
zanır.

(2) Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır.
Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı ilgili DMYOYK’nın yapıldığı tarihtir. Diplo-
malar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi
verilir.

(3) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayıp, öğrenimlerini GNO’su en az 3.50 ile
tamamlayan öğrencilere üstün onur belgesi, 3.00-3.49 arasında tamamlayan öğrencilere ise
onur belgesi verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 34 – (1) Kayıt dondurma ve izinli sayılmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) ÜYK tarafından kabul edilebilecek sebeplerle bir öğrencinin yarıyıl öğretim ücretini

ödemek koşuluyla o yarıyıl için kaydı dondurulabilir.
b) Kayıt dondurma dışında, hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik

tecilinin kaldırılması ve bu gibi öngörülmeyen nedenlerle bir öğrenciye DMYOYK tarafından
yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Bu şekilde izin verildiğinde, öğrenci yarıyıl başından
itibaren izinli sayılır ve o yarıyıl için ödenmiş olan öğrenim ücreti, iznin bitimini izleyen ilk
yarıyılın öğrenim ücretine mahsup edilir. Öğrenci, izninin bitiminde, kayıt yenileme ve derse
yazılma işlemlerini yaptırarak öğrenimine devam eder.

c) Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl izin verilir. Toplam izin süresi ön lisans öğ-
reniminde iki yarıyılı aşamaz.

ç) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası
alan öğrencilere izin verilmez.

(2) Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptı-
rarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Bu durumda öğrenci takip eden yarıyılda
ancak açılmış olan ve alma kurallarına uygun derslere yazılabilir.

(3) Sağlık raporu ile izin alan öğrencilerin, sağlık durumlarının düzeldiğini, yine sağlık
raporuyla belgelemeleri gerekir. Başvurusu kabul edilen öğrencinin bu maddenin ikinci fıkra-
sına göre derslere yazılması gerekir.

(4) İki yarıyıl kayıt dondurmuş veya izin almış öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğre-
nimlerine devam etmek istemeleri halinde, hazırlık sınıfındakiler hariç, bir dilekçe ile 2. yarıyıl
başlangıcında en geç 10 gün öncesine kadar okul müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kayıt silme
MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hallerde ilgili öğrencinin Üniversite Yönetim Kurulu ka-

rarıyla kaydı silinir.
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karılma cezası alan öğrenciler,
c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edeme-

yeceği anlaşılan öğrenciler,
ç) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrenciler.
(2) Azami öğrenim süresi ile 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen ek

süreler sonunda öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrenciler
ile üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl öğrenim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen
öğrencilerin öğrencilik hakları askıya alınır.

Öğrenim süresi
MADDE 36 – (1) Ön lisans öğreniminin normal öğrenim süresi dört, azami öğrenim

süresi ise sekiz yarıyıldır. Bu sürelere hazırlık sınıfı süreleri dâhil değildir. Hazırlık sınıfındaki
öğrenim süresi, Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Azami öğrenim süresini doldurdukları halde mezun olamayan öğrenciler hakkında
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Üstün Yete-

nekliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim birimle-
rine, yönetim birimlerinin görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Üstün Yetenekliler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim birimlerine, yö-
netim birimlerinin 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: Süleyman Demirel Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Araştırma ve Uygulama  Merkezinin  amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye ve  dünyadaki üstün yetenekli bireylerin bilim insanı olarak yetişmelerine

katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş
eğitim programları oluşturmak ve Üstün yetenekleri geliştirmek için  eğitim  uygulama  mo-
delleri oluşturmak.

b) İlk aylardan, yüksek öğretimin sonuna kadar olan süreçte, üstün yetenekli bireylerin
erken yaşta fark edilmesini ve ihtiyaç duydukları psikolojik, akademik, sosyal destek ve eğiti-
min verilmesini sağlamak, zekâ, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemek ve yaşam boyu yetenek-
lerini verimli bir şekilde kullanabilmesinde rehberlik etmek.

c) Üstün yetenekli bireylerin ailelerinin ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi ve eği-
tilmesi için, ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak.

ç) Üstün yeteneklilere yönelik, bilimsel araştırmalar yapmak, sosyal ve duygusal geli-
şimlerini sağlayacak çalışmalar yaparak onların kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerinde yar-
dımcı olmak.
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d) Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili stratejiler belirleyerek Türkiye’de bu konuda
etkin politikalar oluşmasında öncülük etmek.

e) Üstün yeteneklilerin ülke nezdinde faydalı bireyler olabilmelerinde öncülük etmek.
f) Üstün yeteneklilerin kendi öz kültür ve değerlerini özümseyerek, ulusal ve evrensel

değerleri tanımalarını, geliştirmelerini ve bu değerler çerçevesinde ulusal ve toplumsal bir bakış
açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a)  Türkiye’de eğitim gören okul öncesi, ilk ve orta öğretim öğrencileri arasından, Millî

Eğitim Bakanlığı, il millî eğitim müdürlükleri, bilim ve sanat merkezleri, okul müdürleri, öğ-
retmenler ve velilerin işbirliği ile çeşitli çalışmalarla üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasına
yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tespit edilen üstün yeteneklilerin örgün  eğitim saatleri dışında üniversite bünyesinde
her türlü teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetleri ve etkinlikleri organize etmek.

c) Türkiye’de üstün yetenekli bireylere eğitim veren kurum ve kuruluşlarda, okul ön-
cesi, ilkokul ve orta öğretim kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenlerle işbirliği içe-
risinde üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda seminer, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikler
düzenlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde, toplantı, kongre, proje, bilim okulları etkinlikleri,
doğa kampları, liderlik okulu, yaz ve kış okulları, olimpiyatlar, yarışmalar düzenlemek ve dü-
zenlenen etkinliklere aktif katılım sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde, üstün yeteneklilere yönelik bilimsel nitelikteki ça-
lışmaları yakından takip etmek, bilimsel yayınlar ortaya koymak.

e) Türkiye’nin bilim politikasına katkıda bulunmak için ilgili kamu kurum ve kuruluş-
ları başta olmak üzere üstün yetenekli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluş-
ları ile ortak çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler planlamak ve uygulamak.

f) Üstün yetenekli bireylerin, Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kurumsal
ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak ve yaz dönemlerinde üniversitelerde
staj yapma fırsatı oluşturmak.

g) Üstün yetenekli bireylere uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine yar-
dımcı olacak dil eğitimini almalarını sağlamak.

ğ) Üstün yetenekli bireylerin yaşadığı çevreden başlayarak  ülkesine ve dünyaya hakim
olan sorunları çözme amacını taşıyan, bunu yaparken de kendi yeteneklerini en verimli şekilde
kullanabilen, işbirliği ve paylaşım ilkelerinin faydalarına inanan, üretken ve sorun çözen bi-
reyler olarak yetişmelerine imkân sağlamak üzere zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve birey-
selleştirilmiş eğitim programları düzenlemek.

h) Üstün yetenekli bireylerin velileri ile  işbirliği içerisinde bulunma, onlara çocukla-
rının gelişimi ve geleceği hakkında rehberlik etme, önerilerde bulunma.

ı) Üstün yetenekli bireylere özgü öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak
ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

i) Isparta İlinde Bilim ve Sanat Merkezi ile işbirliği içerisinde ve tüm Türkiye’de eğitim
sürecine dahil olmamış olan üstün yetenekli bireylerin takibini yapmak ve onları eğitim süre-
cine kazandırmaya çalışmak.

j) Örgün eğitim dışında kalan üstün yetenekli bireylerin,Türkiye’deki potansiyel istih-
dam  ihtiyacı çerçevesinde değerlendirmek, istihdam alanlarındaki kurum ve kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Birimleri ve Görevleri

Merkez birimleri
MADDE 7 – (1) Merkezin birimleri şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; üstün yetenekliler ile ilgili faaliyet gösteren Üniversite öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün görüşü alınarak iki müdür
yardımcısı üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygu-

lamak.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını

belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek.
e) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve

kuruluşlar ile iletişim kurmak.
f) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kuru-

lunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
g) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, ça-
lışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek.
b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerini yürütmek.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
(2) Müdür yardımcıları Merkezin amacına uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı so-

rumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Üniversite öğretim
üyesi veya öğretim elemanları ile bir özel eğitim uzmanı olmak üzere toplam onaltı üyeden
oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan
üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür veya müdür vekili başkanlık eder.
(3) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak Müdür

tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çoklu-
ğuyla alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları düzenlemek.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek uygulanması konusunda

kararlar almak.
c) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.
ç) Değişik bilim alanlarına yatkın üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin olarak

hazırlanan projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlara sunarak hayata geçirilme-
lerini sağlamak.

d) Uygulamalı ve teorik bilim kamplarını; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte
yürütmek.

e) Eğitim programlarına alınacak üstün yetenekli çocukların tanılanmasında kullanıla-
cak ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrenci sayısını belirlemek.

f) Merkeze bağlı bilimsel araştırma biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
g) Merkeze bağlı düzenli olarak yayınlanacak bilimsel dergi için gerekli birimi oluş-

turmak.
ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetleri planlamak.
h) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ı) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıllığına seçilen yirmi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üye-
lerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten
üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Ku-
ruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalış-

ma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulanması ve geliştirilmeleri yö-
nünde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI, İŞ VE

PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans De-
ğerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş

ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-
kümleri 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: Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değer-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili Fakülte, Bölüm ve Anabilim dal-

larının ve ilgili diğer kamu ve özel kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında İnsan
Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygu-
lamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, tanı ve çözüm hizmetlerinin geliştirilmesine
aracılık etmek, İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile ilgili konularda ulusal
ve uluslararası işletme sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar
yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile

ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan çalış-
malara katılmak ve desteklemek.

b) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme alanındaki gelişmeleri temel alan
ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faali-
yetler düzenlemek.

c) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme konusunda temel ve uygulamalı
araştırma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.
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ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağ-
lamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim
programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek.

d) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile ilgili ulusal politikaların oluş-
turulmasına katkıda bulunmak, lisans ve lisansüstü eğitimleri oluşturmak ve geliştirmek.

e) Merkezce yürütülecek laboratuar çalışmaları ve bilimsel etkinlikler yapmak ve ulusal
ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi temsil edecek referans merkezi olmak.

f) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme kapsamında yer alan sorunların,
işletmeler ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çö-
züme yönelik projeler geliştirmek ve sonuçlarını ortaya koymak.

g) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme konusunda işletmelerin ve çalı-
şanların aydınlatılması, ihtiyaçların belirlenmesi, giderilmesi ve gerekli eğitimlerin ve danış-
manlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi
ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel
nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

ğ) Disiplinler arası bir yaklaşım ile İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme
sorunlarının tanı ve çözümünde uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve yeni tanı ve çözüm
yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında öncülük etmek.

h) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme alanında yapılacak her türlü ya-
yını teşvik etmek; ayrıca kaynak yayınları içeren bir kütüphane kurulması için her türlü yatı-
rımda bulunmak.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
i) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen amaç ve ilkelere uygun

diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile İnsan Kaynakları, İş ve Performans

Değerlendirme konusunda bilimsel çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-
revli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardım-
cısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün görev süresi
bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştir-
mek.

f) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini be-
lirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendi-
rilmek üzere Merkez Danışma Kuruluna sunmak.

g) Gerektiğinde Merkez Danışma Kurulunun toplanma önerisini Merkez Yönetim Ku-
ruluna sunmak ve Merkez Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel
kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik
personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Üniversite öğretim
üyesi veya öğretim elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Sü-
resi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin ye-
rine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim
Kurulu yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi sonlandırılır.

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

görevleri yapar:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek ve karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla

işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Merkez Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.
ç) Merkez Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
h) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde

yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir.
Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisi ile Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, de-
netler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

(2) Merkezin çalışma grupları şunlardır:
a) Çalışma psikolojisi çalışma grubu.
b) İnsan kaynakları seçim ve tedarik çalışma grubu.
c) İş analizi ve tasarımı çalışma grubu.
ç) İş değerlendirme ve ücret yönetimi çalışma grubu.
d) Yöneylem çalışma grubu.
e) Marka, imaj ve pazarlama çalışma grubu.
f) Halkla ilişkiler çalışma grubu.
g) İstatistik ve finansal analizler çalışma grubu.
ğ) Stratejik yönetim çalışma grubu.
h) Ar-Ge çalışma grubu.
Merkez demirbaşları
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamına alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin malıdır.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Döner sermaye
MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetler, 2/2/2000 tarihli

ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar
MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre iş-

lem yapılır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2012 tarihli ve 28245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS (Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden aşağıdaki tabloda

belirtilen asgari puanı ya da eşdeğerini alanlar;

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puan, sınavın

yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin merkezi yabancı dil yeterlik sınavı; her eğitim-öğretim yılında, Fen

Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri enstitülerinde yüksek lisans

yapmak isteyen adaylar, üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm prog-

ramlarına yatay geçiş yapmak isteyen başka üniversite öğrencileri ile üniversitenin çift anadal

programına başvurmak isteyenlere yönelik olarak Almanca, Arapça, Fransızca ve  İngilizce

dillerinde Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/3/2012 28245
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, 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) Dekan: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Merkez (Hastane): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
e) Tıp Fakültesi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini,
f) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan

veya yatarak çağdaş sağlık hizmeti sunmak, tıp ve sağlık personeli yetiştirmek, bilimsel  eği-
tim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak amacıyla başta Tıp Fakültesi olmak üzere, Üni-
versitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul,
uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak, aile hekimliği ve top-
lum sağlığı alanında  hizmet sunumu dahil eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile tıbbi
araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını
hazırlamak, modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve
ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü koruyucu, tanısal, tedavi ve rehabilite edici

sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Tıp Fakültesi ve sağlık personeli yetiştiren

diğer fakülte ve eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve uygulama
faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı oluşturmak,

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda pro-
jeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüşlerde bulunmak ve benzeri
hizmetleri vermek,

ç) Rektörlüğün ve Merkezin organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Tıp Fakültesi bünyesinde tam za-

manlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
Merkez Müdürü yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Mer-
kez Müdürünü süresinden önce görevden alabilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle, Tıp Fakültesinde tam gün statüsünde çalışan öğretim
üyeleri arasından en fazla beş kişi Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) olarak
Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresi sona erdiğinde Merkez Mü-
dür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan biri, Mer-
kez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürlüğüne vekalet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,
b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve

araştırma laboratuarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma tıbbi dokümantasyon ve
arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-
derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt
yapı imkânlarını oluşturmak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim

ve genel gözetimini yapmak,
d) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet

raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile

cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ih-
tiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordi-
nasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak,

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak mua-
yene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

g) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir
kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağ-
lamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim
dalı, bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek,

ğ) Rektör tarafından kendisine  verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Merkez Müdürü,
b) Dekan,
c) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanları,
ç) Hastane Başmüdürü,
d) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü,
e) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.
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(2) Yönetim Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür. Gerekli görülen hallerde Yönetim Ku-
ruluna Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine üyelerin salt çoğunlu-
ğuyla en az ayda bir kere olağan ve gerekli hallerde de olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunun
raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar. Merkez Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın
toplantılara katılır.

(3) Başkan, gerekli gördüğü hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hak-
kı olmadan toplantılara davet edebilir. Yönetim Kurulunca alınan kararlar Rektör tarafından
onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu, bütün kararların uygulanmasında
Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için; ilgili mevzuat

hükümleri ve Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve iş-
letilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı
olmak,

b) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlen-
dirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak,

c) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari üni-
telerinin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim
planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinik-
leri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve
bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rek-

tör Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Dekan,
b) Merkez Müdürü,
c) Tıp Fakültesi Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri bölüm başkanları,
ç) Tıp Fakültesi Dahili Tıp, Cerrahi Tıp ve Temel Tıp Bilimleri bölümlerindeki anabilim

dalı başkanları,
d) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin kendi aralarından seçeceği bir kişi.
(2) Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki kere olağan ve gerekli hal-

lerde de olağanüstü toplanır. Kurulun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili

eleştiri ve önerileri değerlendirmek, Merkezin amaçlarına uygun ve Hastane hizmetleri açısın-
dan yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Hastane Başmüdürü
MADDE 14 – (1) Hastane Başmüdürü, ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tara-

fından atanır. Hastane Başmüdürü, Merkezin idari, mali ve teknik konularında, planlama, ko-
ordinasyon ve denetiminden Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Hastane Başmüdürünün görevleri
MADDE 15  – (1) Hastane Başmüdürünün görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin gereksinimlerinin tespit ve temin edilme-

sini, depolanmasını ve birimlere dağıtılmasını sağlamak,
b) Hastane Müdürlerince idari ve mali işler, personel, destek hizmetleri, iç düzen ve

çevre hizmetleri, tıbbi dokümantasyon ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
c) Her türlü makine, teçhizat, eşya ve bina bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak,
ç) Merkezde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
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Hastane Müdürü
MADDE 16 – (1) Hastane müdürü; hastane yönetim hizmetlerinde deneyimli ve ilgili

mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarını haiz kişiler arasından en fazla dört kişi olmak
üzere Rektör tarafından atanır. Hastane müdürleri Hastane Başmüdürüne karşı sorumludur.

Hastane Müdürünün görevleri
MADDE 17 – (1) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Hastane Başmüdürüne yardım etmek ve Hastane Başmüdürünce verilen idari, mali

ve teknik işleri ilgili mevzuat hükümlerine, çalışma programlarına, bütçe esaslarına ve işlet-
mecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

b) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve yardımcıları
MADDE 18 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire); hemşirelik lisans me-

zunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarını haiz kişiler arasından, Rektör tara-
fından atanır.

(2) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Has-
tane Başmüdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütür ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarını haiz kişiler arasından, en fazla
beş kişi Başhemşire yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Başhemşire yardım-
cıları Başhemşireye karşı sorumludur.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün görevleri
MADDE 19 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün (Başhemşirenin) görevleri şun-

lardır:
a) Yardımcıları ve servis sorumluları aracılığı ile sağlık hizmeti verilen birimlerdeki

hemşirelik hizmetlerini denetlemek ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
b) İlgili mevzuata göre görev alanındaki birimlerin verimli şekilde çalışmasını sağlamak

üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların teminini ve gerekli koordinasyonu
sağlamak,

c) Kendisine bağlı personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının,
mesaiye devamlarının takibini yapmak ve çalışma cetvellerini düzenlemek,

ç) Hizmet-içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
d) Yazışmaların ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,
e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 20 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle gö-

revli ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde
görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorum-
ludurlar.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları
ile laboratuvar ve poliklinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin
en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez Müdürüne karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu ka-
rarları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Temmuz 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28722 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2013/329-2013/556 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmoud ve Sabah oğlu 22/01/1977 Aleppo 

D.lu Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden TAHA ZAZA hakkında 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 09/02/2013 tarih ve 2013/329 esas, 2013/556 karar sayılı ilamı sanık hakkında 

5607 S. Kanuna Muhalefet suçunu işlediği iddiasıyla 5607 S. yasanın 3/1-1. cümle, 5237 S. 

TCK.’nun 53, 54. maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; 

sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından 5271 sayılı CMK.’nun 223/2-e. maddesi 

gereğince BERAATİNE, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir, ilanın yayın 

tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi 

gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 5910 

—— • —— 

İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2013/244 

Karar No : 2013/512 

Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 24/06/2013 tarihli ilamı ile TCK.142/1-b. 

Maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE 

DENETİMLİ SERBESTLİK (CMK.231/8) cezası ile cezalandırılan İntikam ve Firuze oğlu, 1990 

doğumlu, Azerbaycan nüfusuna kayıtlı OSMAN MAMMADOV tüm aramalara rağmen 

bulunamamış olup, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya 

zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 28 v.d. Maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 6445 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HURDA BETON TRAVERS KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD l. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında, 

İbrahimağa-Pendik ve Arifiye-11+700 arasındaki, yoldan sökülen, 60.000 Ad. Hurda beton 
traversin, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile, nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, 
varsa üzerindeki demir bağlantı malzemelerinin alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza teslim 
edilmesi ve bedelinin peşin ödenmesi şartıyla, (muhammen bedeli 1,50 TL/Ad.) Kapalı Zarf 
Yöntemi satışı yapılacaktır. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 05/08/2013 T. Saat: 14.00’de 
yapılacaktır . 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa/İSTANBUL’a 05/08/2013 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50.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 6415/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2013 – Sayı : 28722 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BACA GAZI ARITMA TESİSİNDE BULUNAN 2 ADET SICK OMD  

41 MARKA VE MODELLİ TOZ ÖLÇÜM CİHAZININ BAKIM VE ONARIMININ  

TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA YAPTIRILIP DEVREYE ALINMASI  

İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK TEMİN EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası  : 2013/98416 

1 - İdarenin  

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL:0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu işin   

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet SICK OMD 41 marka ve modelli toz ölçüm 

cihazının bakım ve onarımının Teknik Şartname 

esaslarında yaptırılıp devreye alınması işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı  

c) Teslim tarihi  : 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 27/08/2013 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: 

TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir. ) 

5 - Teklifler, 27/08/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  6459/1-1 
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4. VE 5. ÜNİTE KAZAN BESLEME POMPALARI HİDROLİK KAVRAMALARI İÇİN 

YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralına ait 4. ve 5. Ünite Kazan Besleme Pompaları Hidrolik 

Kavramaları İçin Yedek Malzeme Temini işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/100844 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralına ait 4. ve 5. 

Ünite Kazan Besleme Pompaları Hidrolik 

Kavramaları İçin Yedek Malzeme Temini işi - Mal 

alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 270 takvim gününü geçmeyecek şekilde firmalar 

tarafından belirtilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.08.2013, saat 15.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 13.08.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 6533/1-1 
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SEYYAR ENDÜSTRİYEL SANTRİFÜJ YAĞ SEPARATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2013/99282 

1 Adet seyyar endüstriyel santrifüj yağ separatörü alımı ve işletmemiz ambarına teslimi işi 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 1 adet seyyar 

endüstriyel santrifüj yağ separatörü alımı ve işletmemiz 

ambarına teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 takvim 

gününde teslim edilecektir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 05/08/2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ 

ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın 

almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme 

Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 

0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst 

yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile 

ödemeli bir şekilde gönderilebilir.  

5 - Teklifler 05/08/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6423/1-1 
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YAĞ SEPERATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğünden:  

Dosya Adı : YAĞ SEPERATÖRÜ MAL ALIMI  

İşin Tanımı : 1 ADET YAĞ SEPERATÖRÜ (MONTAJ DAHİL 

ÇALIŞIR HALDE TESLİMİ) MAL ALIMI 

İhale Kayıt numarası : 2013/100650 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE 

ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeni Yalova Yolu 15. Km. 16105 Ovaakça/BURSA  

b) Telefon ve faks numarası : 0 224 267 11 70 - 0 224 267 11 77  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bursaticaret@euas.gov.tr  

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet  

b) Teslim yeri (yerleri) : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ 

KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Ovaakça/BURSA 

c) Teslim tarihi (tarihleri) : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 140 takvim 

günü.  

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ 

KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ (İhale Odası) Ovaakça/BURSA 

b) Tarihi ve saati : 20.08.2013 Salı günü 14:30 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;  

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi,  

4.1.1.1 - 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 belge  

4.1.1.2 - 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 belge  

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler;  

4.2.1 - İstekliler, teklif edilen ürünle ilgili ıso 9001:2008 kalite belgesini teklifleri ekinde 

sunacaklardır.  

4.2.2 - İstekliler, teklif edilen ürüne ait referans listesini teklifleri ekinde sunacaklardır. 

4.2.3- İstekliler, teklif edilen ürünün Türkiye’de faaliyet gösteren yetkili teknik servisinin 

olduğunu belgelendirecek ve “satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi”ni teklifleri ekinde 

sunacaklardır 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması ;  

7.1- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 20,00.-TL karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler posta masrafı dahil 26,00.-TL doküman bedelinin Vakıflar 

Bankası T.A.O. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şubesi, Şube Kodu: 699 IBAN : TR43 0001 5001 

5800 7286 6083 22 no lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yolu ile ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faksına veya yazılı 

olarak İdareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yolu ile gönderilecektir. İhale dokümanının posta yolu ile 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Yalova Yolu 15. Km. Ovaakça/BURSA 

adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilecektir.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür.  

12 - Bu mal alımı işi EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 Sayılı 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  6513/1-1 
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MAL ALIMI İHALE İLANI 

E.Ü.A.Ş. Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünde santral iç ihtiyaç sisteminde kullanılmak 

üzere, 1 adet en az 370kVA prime, 410 kVA standby çıkış gücünde dizel jeneratörün temini, eski 

dizel jeneratörün demontajı, yeni dizel jeneratörün yerine montajı, sisteme adaptasyonu, 

testlerinin yapılması ve anahtar teslimi işletmeye alınması işi, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi 

gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve 

esasları doğrultusunda Açık İhale usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 

yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/99497 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü P.K. 50  

26851 ALPU/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 5228184-85 /2003--2147 

0 (222) 5228186 

c) Elektronik posta adresi  : euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünde 

santral iç ihtiyaç sisteminde kullanılmak üzere,     

1 adet en az 370kVA prime, 410 kVA standby 

çıkış gücünde dizel jeneratörün temini, eski dizel 

jeneratörün demontajı, yeni dizel jeneratörün 

yerine montajı, sisteme adaptasyonu, testlerinin 

yapılması ve anahtar teslimi işletmeye alınması işi 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 

b) Teslim yeri : EÜAŞGökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Alpu/ESKİŞEHİR 

c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde 

yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Toplantı Salonu P.K.50 26851 ALPU/ 

ESKİŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 14/08/2013 Çarşamba       Saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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 belge, 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2013 – Sayı : 28722 

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye 

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden 

sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir 

veya noterden alınan belge 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan 

mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler, Teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi ibraz edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00.-TL karşılığı EÜAŞ 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı hariç 75,00 .-TL doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI ALPU 

ŞUBESİ- IBAN NO:TR 95 0001 0009 5237 7120 4354 24 nolu hesaba yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan 

istisna olup, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 6484/1-1 
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FABRİKALARIMIZ İHTİYACI 6 ADET ELEKTRONİK KAMYON KANTARI  

TESİSİ (ÇUKURSUZ TİP, ALT YAPI İNŞAATI İŞİ DAHİL)  

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/91333 

1 - İdarenin  

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. ELEKTROMEKANİK AYGITLAR FABRİKASI 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 244 90 55/2855 Faks: 0 312 244 82 86 

c) Elektronik posta adresi  : emaf@turkseker.gov.tr. 

2- a) İhale konusu malın,  

    niteliği, türü ve miktarı, : 6 Adet Elektronik Kamyon Kantarı Tesisi  

  (60 Ton 3x16 m TS-EN45501)  

b) Teslim yeri : Ereğli Şeker Fabrikası (Hotamış 1 Adet, Merkez 2 Adet) 

 : Erzurum Şeker Fabrikası (Merkez 2 Adet ) 

 : Turhal Şeker Fabrikası (Akyazı 1 Adet) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç; 6 (Altı) adet 

kamyon kantarı teslimi 35 (Otuz beş) Takvim Günüdür. 

3-a) İhalenin yapılacağı yer : Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Toplantı Salonu 

Etimesgut/ANKARA 

b) İhalenin tarih ve saati  : 12/08/2013, Saat: 14.30 

4 - İhale idari ve teknik şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere 

açıktır.  

5 - İhale dökümanı Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Fabrikamız IBAN (T.C.Ziraat Bankası A.Ş.Etimesgut 

Şubesi TR04 0001 0008 7737 7119 5863 39)’dır. 

6 - Teklifler, 12/08/2013 Pazartesi saat 14.30’a kadar ilgili Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası Etimesgut/ANKARA Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif esasına göre hazırlayacaklardır. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Fabrikamız bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre 

yapılacaktır. 6281/1-1 
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500.000 ADET DÖRTLÜ SAG-M TOP & BOTTOM KAN TORBASI  

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 500.000 adet dörtlü sag-m top & bottom kan torbası idari 

ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/ 

İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin 

edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 28 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6573/1-1 

————— 
PERSONEL SERVİS HİZMETİ İLE ARAÇ KİRALAMA  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü, İstanbul Müdürlüğü İktisadi İşletmesi, Kuzey 

Marmara Bölge Kan Merkezi, Çapa Kan Bağış Merkezinde çalışan personel için personel servis 

hizmeti ile 5 araçlı 10 şoförlü araç kiralama hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklifleri birlikte en az 20.000,00 TL tutarında geçici teminatı vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20 AĞUSTOS 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6574/1-1 
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CLAYTON LOKOMOTİF KOLEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Clayton lokomotif kolektörü alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/100278 

Dosya no  : 1321078 

1 - İdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Clayton lokomotif kolektörü (1 kalem) 

b) Teslim yeri  : Karadon TİM Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğü 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 15.08.2013 Perşembe günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.3. TSE vb. kalite uygunluk belgeleri (teknik şartnamede istenen malzemeler için) 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 15.08.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 6563/1-1 
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17,5 KV HARİCİ TİP PANO SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: 17,5 KV Harici tip Pano 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/100823 

Dosya no  : 1324520 

1 - İdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 17,5 KV Harici tip Pano (2 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 15.08.2013 Perşembe günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4. 2.1- ............ 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 15.08.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 6564/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 1809 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Kağıthane 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 6879 

f) Parsel No : 20 

g) Yüzölçümü : 487,53 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı  

i) Halihazır : İşgalli 

j) İmar Durumu : BL-5 Blok Nizam Ticaret Alanı. Yola terki vardır. 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

I) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez (Hamidiye) Mah. Dirlik Sok.  

3 - Muhammen Bedeli : 1.023.813.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 30.714,39.-TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 14 Ağustos 2013 – 12:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8 - İhale Şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 

9 - Şartname Bedeli : 500.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”,  

“Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat  

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 
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h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 6567/1-1 

—— • —— 

CÜRUF ÇIKARICI ZİNCİRİ VE CÜRUF ÇIKARICI KİLİT ELEMANI  

İMALİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Cüruf Çıkarıcı Zincir ve Cüruf Çıkarıcı Kilit 

Elemanının imali ve işletmeye teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/100321 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22.Km PK: 25  48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 240 m. Cüruf Çıkarıcı Zinciri (27MnSi5, st no:1.0412 

hadde mamulü malzemeden imal edilecektir.) ve 500 Ad. 

Cüruf Çıkarıcı Kilit Elemanının (20MnCr5, st no:1.7147 

malzemeden sıcak dövme yöntemi ile imal edilecektir) 

imali ve işletmeye teslimi işi.  

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 60 (Altmış) takvim 

günü içerisinde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati : 27/08/2013 14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 27/08/2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6560/1-1 
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KSS’YE AİT YOL (TRETUVAR), AÇIK ÇALIŞMA SAHASI, ATIKSU VE YG-AG 
ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL  

ALTYAPI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük 
Sanayi Sitesi altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. 

Şahin Menet Apt. No: 4  K : 3 D : 10 Kepez ANTALYA 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları KSS’ ye ait yol 

(tretuvar), açık çalışma sahası, atıksu ve YG-AG elektrik 
şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Kepez / ANTALYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır 
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 1.479.000.- TL 
f) Geçici teminatı : 103.530.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

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

b) Tarihi ve saati : 14/08/2013 - Saat : 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

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

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826  nolu odasında veya Antalya-

Varsak Sanayi Çalışanları KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık 

Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4  K : 3 D : 10 Kepez ANTALYA adreslerinde görülebilir 

veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat  826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6505/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Iğdır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Iğdır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi 

Bölgesi II. etap altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Ticaret ve Sanayi Odası Binası 4. Kat IĞDIR 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Iğdır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi II. etap 

altyapı yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : IĞDIR 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 6.712.850.-TL 

f) Geçici teminatı : 469.899,50.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 22/08/2013 - Saat  10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

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

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

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

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Iğdır 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ticaret ve Sanayi Odası Binası 5. Kat 

IĞDIR adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu 

odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6500/2-2 



29 Temmuz 2013 – Sayı : 28722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2013 – Sayı : 28722 

 

 



29 Temmuz 2013 – Sayı : 28722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2013 – Sayı : 28722 

 

 



29 Temmuz 2013 – Sayı : 28722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

BUHARLI KURUM ÜFLEME BESLEME BORUSU ALINACAKTIR 
YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan buharlı kurum üfleme besleme borusunun 

temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2013/100195 
1 - İdarenin  
a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25  48201 Milas/ 

MUĞLA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 
c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 12 Adet Buharlı Kurum Üfleme Besleme Borusu 

(Malzemesi:X5CrNiMo17-12-2, Standart No: 1,4401) 
b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarına teslim edilecektir. 
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  
b) Tarihi ve Saati : 21.08.2013 14:00 
4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

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

5 - Teklifler, 21.08.2013, Saat 14.00.’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 
hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6511/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 546 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2013 tarih ve 569 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi Bağlıca Mahallesi, imarın 46737 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği” 29/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6536/1-1 
————— 

Belediye Meclisimizin 01/07/2013 tarih ve 330 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/07/2013 tarih ve 1360 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi Altay Mahallesi, imarın 46483 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 29/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6537/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2009/38672 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6555/1-1 

————— 
İstanbul 46. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/104 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6556/1-1 
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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

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve Millî

Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Pamukkale Üniversitesi Ekonomik ve Ekonometrik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği
— Süleyman Demirel Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




