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Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 320. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6543
24/9/2012 tarihli ve 2012/3782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan ekli

“Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki
Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli Ürünler’
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı”nın yürürlük
tarihinin 2 Nisan 2014 olarak tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve
6577308 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       11 Temmuz 2014

       69471265-305-5671

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Gürcistan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze’nin cenaze törenine

katılmak üzere; 13 Temmuz 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             11 Temmuz 2014

     68244839-140.03-177-375

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5671 sayılı yazınız.

            Gürcistan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze’nin cenaze törenine

katılmak üzere, 13 Temmuz 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       11 Temmuz 2014

       69471265-305-5669

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Temmuz 2014 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             11 Temmuz 2014

     68244839-140.03-176-374

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5669 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Temmuz 2014 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına

yönelik olarak işletmecilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışın-

dadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkra-

sının (n), (ş) ve (v) bentlerine, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (i) ve (j) bentlerine ve 60 ıncı

maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belgelendirme kuruluşu: TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına göre

belgelendirme yapmak üzere akredite edilmiş kurum veya kuruluşu,

b) BGYS standardı: TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardını,

c) Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişi-

lebilirliğini sağlamak üzere sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir,

dokümante edilmiş, işletmecinin yönetimince kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standart-

larının temel alındığı faaliyetler bütününü,

ç) Bilgi sistemi: İşletim sistemlerinin, veritabanlarının, sunucuların, altyapının, iş uygu-

lamalarının, kullanıma hazır ürünlerin, donanımların, yazılımların ve hizmetlerin tamamını,

d) Bütünlük: Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını koruma özelliğini,

e) Donanım: Elektronik haberleşme altyapısı, bilgisayarlar, veri kaydetmek için kulla-

nılan taşınabilir veya sabit diskleri,

f) Dos: Hizmet dışı bırakmayı,

g) Ddos: Dağıtık hizmet dışı bırakmayı,

ğ) Erişilebilirlik: Yetkili bir varlık tarafından talep edildiğinde erişilebilir ve kullanıla-

bilir olma özelliğini,

h) Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişiler, varlıklar ya da süreçler tarafından erişilememesini,

kullanılamamasını, değiştirilmemesini, depolanmamasını, başka bir ortama kaydedilmemesini

veya ifşa edilmemesini,

13 Temmuz 2014 – Sayı : 29059                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 243



ı) IP adresi: İnternet protokol adresini,

i) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya

elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

j) Köle bilgisayar: Herhangi bir amaçla kullanılmak üzere, zararlı yazılımlar veya kötü

niyetli kişiler tarafından uzaktan yönetilen internete bağlı bilgisayarı,

k) Kritik bilgi: Değiştirilmesi, bozulması, kaybolması, kötüye kullanılması veya yetkisiz

bir şekilde ifşa edilmesi durumunda şebeke ve bilgi güvenliği açısından zararlara yol açacak

bilgiyi,

l) Kritik sistem: İşletmecinin kontrolü altında yer alan elektronik haberleşme altyapısı

ile işlevselliğinin bozulması halinde veya maruz kalacağı etkiler neticesinde şebeke ve bilgi

güvenliğini zafiyete uğratabilecek sistemleri,

m) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

o) Risk değerlendirme: Risklerin analizi, seviyelerinin tanımlanması, derecelendirilmesi

ve tahmin edilmesi ile kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesini,

ö) Risk işleme: Riski azaltmaya yönelik önlemlerin seçilmesi ve uygulanması ile kabul

edilen risklerin gerekçelerinin belirlenmesini,

p) Risk temelli değerlendirme: Abone sayısı, yıllık net satış, müşteri beklentileri, yasal

ve düzenleyici yükümlülükler, hizmet verilen yerleşim alanları, işletilen altyapının kritikliği

veya büyüklüğü gibi kriterler dikkate alınarak Kurum tarafından yapılan değerlendirmeyi,

r) Siber Güvenlik Kurulu: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Ka-

nununun EK 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kurulan kurulu,

s) SOME: Siber olaylara müdahale ekibini,

ş) USOM: 20/6/2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/4890

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekinde yer alan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-

2014 Eylem Planı’nın 4 üncü maddesi gereğince kurulan ulusal siber olaylara müdahale mer-

kezini,

t) Varlık: İşletmeci için değeri olan herhangi bir şeyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta

yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İlkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gö-

zetilir:

a) İşletmecilerin yükümlülüklerinin belirlenmesinde, şebeke ve bilgi güvenliğinin sağ-

lanmasına yönelik tedbirlerin tespitinde ve uygulanmasında mümkün olduğu ölçüde risk temelli

değerlendirmelerin yapılması.
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b) Tüketici haklarının korunması.

c) Hizmet kalitesinin yükseltilmesi.

ç) Ulusal düzenleme ile ulusal ve/veya uluslararası standartların dikkate alınması.

d) Güvenlik ile kullanılabilirlik arasında denge kurulması.

e) Azami ölçüde milli kaynakların kullanılması.

İşletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşletmeciler şebeke ve bilgi güvenliği ile ilgili olarak üçüncü bölümde

yer alan hükümler kapsamında temel tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Aşağıdaki yetkilendirme tiplerine sahip işletmecilerden yıllık net satışları Kurul Ka-

rarı ile belirlenen değer ve üzerinde olanlar, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra,

dördüncü bölümdeki hükümler kapsamında şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin

ilave tedbirleri almakla yükümlüdür.

a) Altyapı işletmeciliği hizmeti.

b) Çeşitli telekomünikasyon hizmetleri (imtiyaz sözleşmesi).

c) GMPCS mobil telefon hizmeti.

ç) GSM/IMT-2000/UMTS (imtiyaz sözleşmesi).

d) Hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti.

e) İnternet servis sağlayıcılığı.

f) Sabit telefon hizmeti.

g) Sanal mobil şebeke hizmeti.

ğ) Uydu haberleşme hizmeti.

h) Uydu ve kablo tv hizmetleri (görev sözleşmesi).

(3) Kurul gerekli görmesi halinde işletmecilerin ilgili yükümlülüklerinde farklılaştırma

yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şebeke ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Temel Yükümlülükler

BGYS’nin kurulması, kapsamı ve yönetimi

MADDE 6 – (1) İşletmeci, yetkilendirmesine ilişkin tüm hizmetleri ve kritik sistemleri

kapsayacak şekilde BGYS kurar.

(2) İşletmeci BGYS’nin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla

bir yönetim mekanizması işletir.

BGYS politikası

MADDE 7 – (1) İşletmeci, yönetimi tarafından onaylanmış bir bilgi güvenliği yönetim

sistemi politikası tanımlar, dokümante eder, tüm çalışanlarının ve ilgili tarafların söz konusu

politikaya ilişkin farkındalığını sağlar.

(2) Bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) İşletmeci açısından bilgi güvenliğinin tanımı, genel amaçları ve kapsamı.

b) Yönetimin bilgi güvenliği hedeflerinin yerine getirilmesi ve ilgili faaliyetlerin des-

teklenmesine ilişkin taahhüdü.
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c) Risk değerlendirmesine ilişkin esasları.

ç) Varlıkların sınıflandırılması.

d) Uygulanan güvenlik politikaları, prosedürleri, kuralları, prensipleri ve standartları

hakkında genel bilgileri.

Bilgi güvenliği grubu ve faaliyetleri

MADDE 8 – (1) Bilgi güvenliği faaliyetleri, işletmecinin yönetimi tarafından yetki-

lendirilmiş temsilcilerin katılımıyla oluşturulan bir grup marifetiyle veya işletmecinin kaynak-

larının elvermediği durumlarda bir yönetici tarafından koordine edilir.

(2) Bilgi güvenliği grubu faaliyetleri aşağıdaki hususları kapsar:

a) Faaliyetlerin, BGYS politikasına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.

b) BGYS politikasına ilişkin uygunsuzluklarda yapılacak işlemlerin tanımlanması.

c) Bilgi güvenliğine ilişkin metot ve prosedürlerin onaylanması.

ç) Bilgiye ve bilgi sistemlerine yönelik tehditlerin ve açıkların belirlenerek çözüm yol-

larının tanımlanması.

d) Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması ve yeterlili-

ğinin değerlendirilmesi.

e) Bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasına yönelik eğitimlerin ve çalışmaların plan-

lanması ve uygulanması.

f) Bilgi güvenliği olaylarının izlenmesi ve gözden geçirilmesi sonucunda elde edilen

verilerin değerlendirilmesi ve uygun önlem ve faaliyetlerin belirlenmesi.

g) BGYS dokümanlarının güncel şekilde tutulması.

Varlık yönetimi sınıflandırması

MADDE 9 – (1) İşletmeci, sahip olduğu  varlıkları ve bu varlıkların sorumlularını

dokümante ederek bir varlık envanteri oluşturur. Birçok varlığın belirli bir fonksiyonu yerine

getirmek üzere birlikte kullanıldığı karmaşık bilgi sistemleri tek bir varlık olarak kabul edile-

bilir.

(2) Varlık envanteri asgari olarak varlığın adı, tipi, yeri, yedekleme bilgisi, kuruluş açı-

sından değeri, varlık sorumlusu ve varsa lisans veya kimlik bilgisini içerir. Mevzuata uyum ve

Kuruma karşı sorumluluk, varlık sorumlusundan bağımsız olarak işletmeciye aittir.

(3) İşletmeci, bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde varlıklarının gizlilik sı-

nıfını; kritiklik derecesi, yasal gereksinimler ve verinin hassasiyeti kriterlerine göre belirleyerek

varlıklarını uygun biçimde etiketler.

(4) Her bir gizlilik sınıfı için erişim, kullanım, depolama, iletim, imha, paylaşım ve da-

ğıtım kuralları işletmeci tarafından belirlenir.

(5) Varlık envanteri yazılım, donanım, personel gibi envanteri oluşturan varlıklarda de-

ğişiklik olması durumunda güncellenir.
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Risk değerlendirme ve işleme

MADDE 10 – (1) İşletmeci, bilgi güvenliğine ilişkin tehditlerin tanımlanmasını,  söz

konusu tehditlerin gerçekleşme olasılıklarını ve oluşturabilecekleri olumsuz sonuçları niteleyen

ve risklerin sınıflandırılmasını içerecek şekilde yılda en az bir defa risk değerlendirmesi yapar.

(2) Risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak risklerin kabul edilme kriterleri ta-

nımlanır.

(3) Tüm riskler için bir risk işleme kararı alınır. Risk işleme kararı,

a) Riskin azaltılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması,

b) Belirlenen kabul edilme kriterleri çerçevesinde riskin kabul edilmesi,

c) Riskin oluşmasına neden olan faaliyetlerin durdurularak riskten kaçınılması,

ç) Riskin sigorta, sözleşme ve anlaşma gibi yöntemlerle diğer ilgili taraflara aktarılması

şeklinde olur.

(4) Risk değerlendirme ve işleme metotları dokümante edilir ve bu metotlara göre ya-

pılan işlemler kayıt altına alınır.

İş sürekliliği

MADDE 11 – (1) İşletmeci, yetkilendirmesine ilişkin tüm hizmetlerin ve kritik sistem-

lerin doğal afetler, çevresel tehditler, kazalar, donanım arızaları, kasti eylemler veya siber sal-

dırılar sonucunda kesintiye uğramasını önlemek ve sahip olduğu varlıklarda oluşabilecek ka-

yıpları en aza indirmek amacıyla iş sürekliliği planları yapar ve uygular.

(2) Planlarda asgari olarak; iş süreçlerini kesintiye uğratabilecek olayların tanımları,

söz konusu olayların gerçekleşmesi durumunda yapılacak faaliyetler, her bir faaliyetten sorumlu

personel, planın devreye alınması için gerekli koşullar, plan kapsamında kullanılacak ekipman

ve malzeme yer alır.

(3) Planlar tatbikat, simülasyon gibi tekniklerle her yıl test edilir ve test sonuçları kayıt

altına alınır. Test sonuçlarına göre ya da planları etkileyebilecek yazılım, donanım,  personel

değişiklikleri gibi durumlarda iş sürekliliği planları güncellenir.

Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve güvenlik açıklarının yönetimi

MADDE 12 – (1) Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve güvenlik açıklarının mümkün ol-

duğunca kısa sürede raporlanmasını sağlamak üzere bir raporlama ve geri bildirim mekanizması

kurulur.

(2) Hazırlanacak raporlar asgaride, olayın gerçekleşme zamanını, niteliğini ve olaydan

etkilenen varlıkların neler olduğunu kapsar.

(3) Raporlanan bilgi güvenliği olaylarına en kısa sürede müdahale edilerek ihlal ve gü-

venlik açıklarının giderilmesi amacıyla yapılması gereken işlemleri ve bu işlemlerin sorumlu-

larını içeren prosedürler tanımlanır.

(4) Gerçekleşen bilgi güvenliği ihlal olaylarına ilişkin bilgiler kayıt altına alınır, değer-

lendirilir ve BGYS’nin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda girdi olarak kullanılır.
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İç denetim

MADDE 13 – (1) İşletmeci bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getir-

mek amacıyla yaptığı faaliyetleri ve işletmekte olduğu BGYS’yi iki yılda en az bir defa iç de-

netim yaparak denetler veya bu hizmeti veren taraflara denetlettirir. İç denetimlerde denetçilerin

kendi çalışmalarını denetlememeleri sağlanır.

(2) İşletmeci tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri

yerine getirir. Denetim sonuçları ve yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler kayıt altına alınır.

Personel ve istihdam

MADDE 14 – (1) İşletmeci istihdam ettiği personelin, yetkilendirme kapsamında su-

nulan hizmetlere ilişkin şebeke ve bilgi güvenliğine, milli güvenliğe ve kamu düzenine aykırı

davranışta bulunmaması için her türlü önlemi alır.

(2) İstihdam edilecek personel hakkında adli sicil kaydı belgesi istenir, muhafaza edilir

ve ilgili personelin görevlendirilmesinde dikkate alınır.

(3) Bilgi güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklar, istihdam edilen personele işe alım

sürecinde açık bir şekilde ifade edilir ve imzalattırılarak muhafaza edilir.

(4) İstihdamın sonlandırılmasında veya görev değişikliklerinde; varlıkların iadesi ve

erişim haklarının kaldırılması veya güncellenmesi işlemlerine ilişkin, asgari olarak aşağıdaki

hususları içeren bir prosedür oluşturulur, dokümante edilir ve uygulanır:

a) İlgililere istihdam sonlandırılmasında veya görev değişikliği sonrasında da devam

eden bilgi güvenliğine ilişkin sorumlulukları ve yükümlülükleri.

b) İlgililerin işletmeci tarafından kendilerine söz konusu görevle ilgili tahsis edilmiş

olan ekipman, yazılım, doküman, mobil cihazlar, kredi kartları ve erişim kartları da dahil olmak

üzere tüm varlıkları iade etmesi ve kendilerine tanımlanmış erişim haklarının, üyeliklerin, kul-

lanıcı hesaplarının kaldırılması.

c) İlgililerin kendi mülkiyetlerinde bulunan ekipman kullanmaları durumunda işletme-

ciyle ilgili tüm bilgilerin iadesi ve güvenli bir şekilde silinmesi.

Disiplin prosedürü

MADDE 15 – (1) İşletmeci, şebeke ve bilgi güvenliğine  ilişkin kuralların ihlal edilmesi

durumunda, ilgililere yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere bir disiplin prosedürü oluşturur,

dokümante eder ve tüm personelin konu ile ilgili farkındalığını sağlar.

Eğitim

MADDE 16 – (1) Personelin, konusunda yeterliliğe sahip ve gerekli eğitimleri almış

olması, alınan eğitimlerin personelin rol ve sorumluluklarına uygun olması esastır.

(2) Tüm personelin iki yılda en az bir defa, bilgi güvenliği farkındalık eğitimi alması

sağlanır.

(3) Personelin aldığı eğitimlere ilişkin kayıtlar muhafaza edilir.

Fiziksel erişim

MADDE 17 – (1) İşletmeci, bina ve tesislerinde, yetkisiz erişime ve istenmeyen fiziksel

etkilere karşı gerekli tedbirleri alır.
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(2) Kritik sistemlerin bulunduğu alanlara giriş ve erişim yetkisi sadece yetkili kişilerle

sınırlandırılır, bu yetkiler düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenir ve gerekli değilse iptal

edilir. Kritik sistemlerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkış bilgileri takip edilir ve kayıt altına

alınır. Söz konusu kayıtlar en az 2 yıl süreyle muhafaza edilir.

(3) Ziyaretçi giriş ve çıkışlarında gerekli kontroller yapılarak, tarih, saat ve kimlik gibi

bilgiler kaydedilir. Ziyaretçilere yalnızca ziyaret amacına uygun giriş ve erişim yetkileri verilir.

Gerekli durumlarda işletmeci personelinin refakati sağlanır.

(4) Teslimat alanları, yükleme alanları veya depo gibi üçüncü tarafların bina ve tesislere

girişinin söz konusu olabileceği alanlar, kritik sistemlerin bulunduğu alanlardan ayrılır.

(5) Elektronik haberleşme altyapısını içeren bina, kule, dolap ve kutu gibi güvenlik

riski oluşturabilecek altyapı bileşenlerine erişim kontrol altında tutulur ve bu bileşenler yetkisiz

kişilerin kolaylıkla erişim sağlayamayacağı şekilde tesis edilir.

Çevresel tehditlere karşı korunma

MADDE 18 – (1) İşletmeci; yangın, su baskını, deprem, yıldırım, patlama ve diğer

çevresel tehditlere karşı gerekli önlemleri alır.

(2) İşletmeci, bilgi sistemlerine gelen haberleşme ve elektrik hatlarının mümkün oldu-

ğunca yer altında olmasını veya kesinti ve zarar görmesini engelleyecek şekilde korunmasını

sağlar.

Ekipman ve çalışma ortamı güvenliği

MADDE 19 – (1) İşletmeci kullandığı ekipmanın; çevresel tehditler, elektrik, su, ka-

nalizasyon, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri gibi destek sistemlerinin fonksiyon kaybı

veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkilere ve yetkisiz erişime karşı korunması

amacıyla gerekli tedbirleri alır.

Elektronik ortam yönetimi

MADDE 20 – (1) İşletmeci elektronik ortamda tutulan bilgilerin yetkisiz olarak erişil-

mesine, bu bilgilerin yetkisiz olarak değiştirilmesine, silinmesine ve zarar görmesine karşı ge-

rekli önlemleri alır.

(2) Kullanımdan kaldırılması veya başka amaçlarla yeniden kullanılması planlanan

ekipmanda veya elektronik ortamda yer alan kritik bilgilerin yedekleri ile birlikte geri döndü-

rülemez şekilde silinmesi sağlanır. Silme işleminin mümkün olmaması durumunda söz konusu

bilgi depolayan parçalar kullanılamaz hale getirilir.

(3) Taşınabilir ortamlardan veya mobil cihazlardan kaynaklanabilecek güvenlik zafi-

yetlerine yönelik tedbirler belirlenir; söz konusu ortam ve cihazlarda yer alan kritik bilgilerin

yetkisiz erişim, değiştirme ve ifşa edilmeye karşı korunması amacıyla önlemler alınır ve çalı-

şanların bunlara uymaları sağlanır.

(4) Kritik bilgiler içeren dokümanlar veya sayısal kayıtları içeren ortamlar kullanımda

olmadıkları zamanlarda kilitli dolaplarda veya şifre koruması altında tutulur.
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Şebeke güvenliği

MADDE 21 – (1) İşletmeciler, şebekelerinin tehditlerden korunması ve şebekeleri kul-

lanan sistem ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemleri alır.

Aboneye yönelik tedbirler

MADDE 22 – (1) İşletmeci, kendisine tahsisli bir IP adresi kullanılarak şebekesine dı-

şarıdan paket gönderilmesini engellemeye yönelik gerekli önlemleri alır.

(2) İşletmeci, abonelerinin kendisine atanmamış bir IP adresi kullanarak paket gönder-

melerini engellemeye yönelik gerekli önlemleri alır.

(3) İşletmeci, abonelerini bilinçlendirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

amacıyla zararlı yazılımlar,  köle bilgisayar ağları ve muhtemel siber tehditler ile ilgili olarak

bilgilendirir.

Değişim yönetimi

MADDE 23 – (1)  İşletmeci sahip olduğu kritik sistemlere ilişkin tesis, ekipman, ya-

zılım ve prosedürlerde değişiklik yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda uygulanmak

üzere gerekli kuralları belirler.

(2) Söz konusu kurallar asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) Değişikliklerin tanımlanması ve kayıt altına alınması.

b) Değişikliklerin planlanması ve test edilmesi.

c) Değişikliklerin etkilerinin analiz edilmesi.

ç) Önerilen değişikliklerin onaylanması.

d) Değişikliklerin yetkili kullanıcılar tarafından yapılmasının sağlanması.

e) Değişikliğe ilişkin bilgilerin ilgililere bildirilmesi.

f) Başarısız değişikliklerle ve öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşılması durumunda ya-

pılacak işlemleri.

Görevlerin ve ortamların ayrılması

MADDE 24 – (1) İşletmeci, kritik sistemlere yetkisiz erişimin, bu sistemler üzerinde

yetkisiz değişiklik yapılmasının veya bu sistemlerin yetkisiz kullanımının önüne geçilmesi

amacıyla;

a) Kritik sistemlerde yapılacak işlemlerin başlatılması ve onaylanması süreçlerini bir-

birinden ayırır,

b) Kritik sistemlerde işlemleri gerçekleştiren kişiler ile ilgili işlemlerin kayıt dosyalarını

yöneten kişileri ayrıştırır,

c) Gerçek sistemleri, geliştirme ve test ortamlarından ayırır,

ç) Yazılımların geliştirme ortamından gerçek ortama aktarılmasına ilişkin kuralları ta-

nımlar ve dokümante eder,

d) Gerekli olmadıkça derleyici, editör ve diğer geliştirme araçlarının veya sistem araç-

larının gerçek sisteme erişimine imkân vermez,

e) Geliştirme ve test kullanıcılarının gerçek sistemlere erişimine izin vermez, geliştirme

ve test faaliyetlerinin test verisi üzerinden yapılmasını sağlar.
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Sistem planlama ve kabulü

MADDE 25 – (1) İşletmeci, kapasite ihtiyacının karşılanması amacıyla bilgi sistemle-

rinde kaynak kullanımının planlanmasını yapar ve takip eder.

(2) İşletmeci, yeni bilgi sistemlerinin, sistem güncellemelerinin ve yeni sürümlerin,

kullanıma alınmadan önce mevcut sistemlere ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğunun test

edilmesini sağlar.

Zararlı kodlara karşı korunma

MADDE 26 – (1) İşletmeci, bilgi sistemlerinde yer alan bilgilerin ve yazılımların giz-

liliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunması amacıyla bilgisayar virüsleri, solucanlar,

truva atları gibi zararlı kodlara karşı gerekli önlemleri alır.

(2)  İşletmeci BGYS politikasına aykırı ve lisanssız yazılım kullanımına izin verilmez.

(3) Dış ağlar aracılığıyla dosya veya yazılım indirilmesi ve kullanılmasında uygulana-

cak güvenlik önlemleri belirlenir.

Yedekleme

MADDE 27 – (1) İşletmeci, bir felaket veya hata durumunda ihtiyaç duyulacak  bilgi

ve yazılımların kurtarılmasına imkân verecek şekilde yedek alınmasını sağlar.

(2) İşletmeci, yedeği alınacak sistemleri ve bu sistemlere ilişkin yedekleme periyodunu,

yedekleme türünü, saklama zamanını iş ihtiyaçlarına ve yedeği alınacak sistemlerin kritiklik

seviyesine uygun olacak şekilde belirler.

(3) Yedekleme işlemlerinde aşağıdaki hususlar yerine getirilir.

a) Yedek kopyaların kaydı tutulur.

b) Yedekler gerçek bilgi ve yazılımların bulunduğu yerleşkede meydana gelebilecek

felaketlere maruz kalmayacak ve gerçek bilgi ve yazılımların bulunduğu yerleşkeyle aynı risk-

leri taşımayacak şekilde tutulur ve yedekler için gerçek bilgi ve yazılımlarla aynı düzeyde gü-

venlik önlemleri uygulanır.

c) Yedekler periyodik olarak test edilerek kullanıma hazır halde tutulur.

Zaman senkronizasyonu

MADDE 28 – (1) İşletmeci, bünyesinde kullanılan tüm bilgi sistemlerinin belirlenen

tutarlı bir zaman kaynağına göre ayarlanmasını ve senkronize şekilde çalışmalarını sağlar.

Sistem kayıt dosyalarının tutulması

MADDE 29 – (1) İşletmeci, istenmeyen bilgi işleme faaliyetlerinin önlenmesi ve bilgi

güvenliği ihlal olaylarının tanımlanması amacıyla kritik sistemleri izler ve asgari aşağıdaki hu-

susların uygulanabilir olanlarını içeren kayıt dosyalarını en az 2 yıl süreyle tutar:

a) Kullanıcı kimlikleri.

b) Oturum açma/kapatma, veri ekleme/silme/değiştirme gibi işlemlerin tarihi, zamanı

ve açıklamaları.

c) Bağlantı sağlanan ekipmanın kimliği ve yeri.

ç) Başarılı ve reddedilen sistem, veri ve diğer kaynaklara erişim girişimlerinin kayıtları.
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d) Sistem ayarlarındaki değişiklikleri.

e) Kullanılan özel izinleri ve ayrıcalıkları.

f) Sistem araçlarının ve uygulamalarının kullanımı.

g) Erişilen dosyalar ve erişimin tipi.

ğ) Ağ adresleri.

h) Erişim kontrol sistemi tarafından üretilen alarmlar.

ı) Anti virüs yazılımı, güvenlik duvarı gibi güvenlik sistemlerinin aktif ve pasif hale

getirilmeleri.

i) Sistem güvenlik ayarlarına ve kontrollerine ilişkin değişiklikler veya değişiklik giri-

şimleri.

j) Sistem yöneticileri tarafından yapılan işlemler.

k) Kullanıcı veya sistem programları tarafından rapor edilen bilgi işlem ve haberleşme

sistemlerine ilişkin hatalar.

(2) Sistem yöneticilerinin kendi işlemlerine ilişkin kayıt dosyalarını silmelerini veya

değiştirmelerini engelleyecek önlemler alınır.

(3) Kayıt dosyaları değişikliğe ve yetkisiz erişime karşı korunur.

Kritik sistemlerde kullanıcı erişim yönetimi

MADDE 30 – (1) İşletmeci, kritik sistemlerde kullanıcıların, kendileri ile ilişkilendi-

rilebilecek ve yaptıkları işlemlerden sorumlu olmalarını sağlayacak nitelikte ayırt edilebilir ve

eşsiz kullanıcı adı kullanmalarını sağlar.

(2) Kullanıcılara verilen erişim yetkisinin kapsamı, ilgili işin amaçlarından daha geniş

olamaz.

(3) Bir hizmeti kullanmaya veya bir sisteme erişmeye yetkili tüm kullanıcı adlarının

kaydı tutulur.

(4) Erişim yetkileriyle ilgili imtiyazlar, yalnızca gerekli durumlarda verilir. Erişim yet-

kileriyle ilgili imtiyazların kullanılması durumunda;

a) İşletim sistemi, veritabanı yönetim sistemi ve uygulamalar gibi her bir sistem elemanı

için erişim imtiyazlarının verilmesi gerekli olan kullanıcılar tanımlanır,

b) Erişim imtiyazları devreye alınmadan önce onaylanır ve tanınan imtiyazların kaydı

tutulur,

c) Erişim imtiyazları, ilgili kişiye, mümkün olduğu ölçüde kısa süre için ve normalde

kullandıkları kullanıcı adından farklı bir kullanıcı adıyla tanımlanır.

Parola yönetimi

MADDE 31 – (1) İşletmeci, kritik sistemlerde kullanılan kullanıcı parolaları ile ilgili

olarak aşağıdaki hususları uygular:

a) Parola atanması, mevcut parolanın değiştirilmesi veya geçici parola alınması gibi

durumlarda kimlik doğrulaması yapılması,

b) Kullanıcıların belirledikleri parolaları belirli aralıklarla değiştirmeleri, fiziksel ve

elektronik ortamda korunmasız olarak bulundurmamaları ve eski parolaları belirli süre yeniden

kullanmamaları,

Sayfa : 252                             RESMÎ GAZETE                            13 Temmuz 2014 – Sayı : 29059



c) Sistem ve yazılımların tedarikçileri tarafından atanmış olan varsayılan parolalarının,

kurulumun ardından derhal değiştirilmesi.

(2) Bu maddede belirtilen güvenlik gereksinimlerini karşılaması şartıyla kullanıcı pa-

rolaları yerine biyometrik doğrulama, akıllı kart gibi sistemler de kullanılabilir.

Gizlilik sözleşmeleri

MADDE 32 – (1) İşletmeci, çalışanlarıyla ve mal veya hizmet alış verişinde bulunduğu

üçüncü taraflarla yapacağı sözleşmelerde gizlilik hükümlerine yer verir ve imzalanan sözleş-

meleri muhafaza eder.

(2) Gizlilik hükümleri veya sözleşmeleri asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) Gizli veya korunması amaçlanan bilginin tanımı.

b) Sözleşmenin geçerlilik süresi.

c) Sözleşme şartlarının ihlali halinde tesis edilecek işlemler.

ç) İmzalayan tarafların sorumlulukları.

d) Gizli bilginin kullanılabileceği durumlar ve sözleşmeyi imzalayanların gizli bilginin

kullanılmasına ilişkin hakları.

(3) İşletmecinin, çalışanlarıyla ve mal veya hizmet alış verişinde bulunduğu üçüncü ta-

raflarla yaptığı sözleşmeler bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin sorumlu-

luğunu ortadan kaldırmaz.

Sistem ve yazılım temini veya geliştirilmesi

MADDE 33 – (1) İşletmeci, temin edeceği veya geliştireceği bilgi sistemleri ve yazı-

lımlar için uygun güvenlik gereksinimleri belirler ve uygular.

Bakım ve onarım

MADDE 34 – (1) İşletmeci, gerçekleşen arıza ve hatalar ile yapılan düzeltici ve önleyici

bakım ve onarım faaliyetlerini kayıt altına alır.

(2) Bakım ve onarım faaliyetlerinin üçüncü taraflarca yapıldığı durumlarda kritik sis-

temlerin bulunduğu alanlara erişim izni verilen üçüncü taraf çalışanlarının giriş - çıkış tarihi

ve saati ile söz konusu çalışanlar tarafından yapılan işlemler izlenir ve kayıt altına alınır.

(3) Kuruluş dışında bakım onarım faaliyetlerinin yapılması durumunda sistem ve ekip-

manlarda yer alan kritik bilgilerin korunmasına yönelik önlemler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şebeke ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin İlave Yükümlülükler

Siber saldırılara yönelik tedbirler

MADDE 35 – (1) İşletmeciler, bünyelerinde SOME kurar ve ulusal siber güvenliğin

sağlanmasına ilişkin USOM’un ve Kurum bünyesinde kurulan sektörel SOME’nin koordine-

sinde ve belirlediği esaslar çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.

(2) İşletmeci, sunucular, yönlendiriciler ve diğer şebeke elemanlarının Dos/Ddos sal-

dırıları, zararlı yazılım yayılması gibi siber saldırılara karşı korunması amacıyla, elektronik

haberleşme hizmetinin tipi de dikkate alınarak, IP adreslerinde, haberleşme portlarında ve uy-

gulama protokollerinde; sinyal işleme kontrolü, kullanıcı doğrulama ve erişim kontrolleri gibi

mekanizmalar kurar ve talep edilmesi halinde siber saldırılara karşı koruma hizmeti sunar.

13 Temmuz 2014 – Sayı : 29059                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 253



(3) İşletmeciler Dos/Ddos saldırıları, zararlı yazılım yayılması ve benzeri siber saldırı-

lara karşı, USOM’un koordinesinde gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

(4) İşletmeci, USOM tarafından bildirilen siber saldırı kaynağının;

a) Kendi abonesi olması durumunda ilgili abonenin bilgilendirilmesi ve abone tarafın-

dan talep edilmesi halinde sunulan elektronik haberleşme hizmetinin askıya alınmasını sağlar.

İşletmeci tarafından aboneye yapılan bildirim ve bildirim türü USOM’a bildirilir.

b) Başka bir işletmecinin abonesi olması durumunda, gerekli önlemlerin alınması için

ilgili işletmecinin ve USOM’un bilgilendirilmesini sağlar.

Belgelendirme yükümlülüğü

MADDE 36 – (1) İşletmeci, yetkilendirmesine ilişkin tüm hizmetleri ve kritik sistemleri

kapsayacak şekilde kurduğu BGYS için belgelendirme kuruluşlarından uygunluk belgesi alır

ve Kuruma gönderir.

(2) İlk defa belgelendirme yükümlülüğüne tabi olan işletmeci yükümlülük durumunun

değiştiği yılın sonundan itibaren bir yıl içinde uygunluk belgesi alır ve Kuruma gönderir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar gereğince uygunluk belgesi almış işletmeci, uygunluk bel-

gesinin yenilenmesi, kapsamında değişiklikler yapılması gibi durumlarda, değişiklikten itibaren

en geç iki ay içerisinde Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.

Rapor hazırlama yükümlülüğü

MADDE 37 – (1) Şebeke ve bilgi güvenliğine ilişkin rapor işletmeci tarafından her yıl

Mart ayı sonuna kadar hazırlanır ve istenildiğinde Kuruma gönderilmek ve/veya Kurum tara-

fından yapılan denetimlerde ibraz edilmek üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Söz konusu

rapor asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) 10 uncu madde kapsamında yapılan risk değerlendirme ve işleme metotlar ve bu me-

totlara göre yapılan işlemlerin ayrıntıları.

b) 11 inci madde kapsamında yapılan iş sürekliliği planları.

c) 12 nci madde kapsamında gerçekleşen bilgi güvenliği ihlal olaylarına ilişkin bilgiler.

ç) En son yapılan iç denetimler ile belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan son de-

netimin sonuçları, rapor edilen bilgi güvenliği ihlalleri ve söz konusu ihlallere ilişkin yapılan

faaliyetler.

d) Şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan yatırımlar ve yatırım tu-

tarları.

e) Şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik istihdam edilen personel sayısı

ve niteliği.

İhlallerin bildirilmesi yükümlülüğü

MADDE 38 – (1) İşletmeci abonelerinin %5’inden fazlasını etkileyen şebeke ve bilgi

güvenliği ihlallerini ve iş sürekliliğini kesintiye uğratan olayları, en kısa sürede Kuruma bildirir.

Söz konusu bildirim asgari olarak; olayın gerçekleşme zamanını, niteliğini, etkisini, süresini

ve alınan önlemleri içerir.
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Felaket kurtarma merkezi

MADDE 39 – (1) İşletmeci bir felaket, arıza veya hata durumunda sunulan elektronik

haberleşme hizmetinin sürekliliğinin veya zamanında kurtarılmasının sağlanması için, ilgili

bilgi sistemlerinin ve merkezi şebeke yönetim sistemlerinin bulunduğu yerde meydana gele-

bilecek bir felaketten etkilenmeyecek uzaklıkta felaket kurtarma merkezi kurar veya kurulu

felaket kurtarma merkezlerinden hizmet satın alır.

(2) Felaket kurtarma merkezi kurma yükümlülüğüne tabi olan işletmeci, yükümlülük

durumunun değiştiği yılın sonundan itibaren iki yıl içerisinde felaket kurtarma merkezi kurar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 40 – (1) Kurum, işletmecilerin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini

yerine getirip getirmediğini re’sen veya şikâyet üzerine denetler veya denetlettirir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 20/7/2008 tarihli ve 26942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 20/7/2008 tarihli ve 26942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haber-

leşme Güvenliği Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARAELMAS SİBER GÜVENLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber

Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siber güvenlik hususunda bölge ve ülke çapında bi-

linçlenmeye katkıda bulunmak, kurumların isteği üzerine siber güvenlik hususunda rapor ha-

zırlamak, nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve siber güvenlik alanında akademik çalışmalar

yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına

ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Siber güvenlik konusunda çalışan araştırmacılar arasında koordinasyon ve işbirliği

sağlayarak uygulama ve araştırmaların yapılacağı bir ortam temin etmek.

b) Siber güvenlik konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.

c) Gerekli kurumlara danışmanlık faaliyetleri sunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

d) Dergi, kitap ve benzeri yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör

tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usul ile

görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdür, çalışmalarında kendisine yar-

dımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı de-

ğiştirilebilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde Müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevde olmadığı

zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili bi-

rimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-

sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve

bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür tarafından önerilen Üniversitede

çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi ile birlikte top-

lam yedi  kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten

üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi

tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-

lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
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b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-

lışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için

gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,

esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya dı-

şarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların tem-

silcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ile birlikte toplam beş kişiden

oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun Başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç

yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üye-

lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-

lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-

malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-

rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

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

gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜCEVHER VE GELENEKSEL

EL SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Ge-

leneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, or-

ganlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel

El Sanatları 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) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; mücevher ve geleneksel el sanatları konusunda araş-

tırma ve uygulamalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mücevher ve geleneksel el sanatları alanında teorik ve deneysel araştırmalar yap-

mak.

b) Mücevher ve geleneksel el sanatları konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarının

karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, danışmanlık

hizmeti vermek, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek.

c) Türkiye’nin mücevher ve geleneksel el sanatları alanındaki mevcut potansiyelini or-

taya çıkarmak ve geliştirmek.

ç) Türkiye’de mücevher, değerli ve yarı değerli süstaşı olarak kullanılabilecek mineral,

kayaç ve maden varlığı potansiyelini araştırmak ve dökümünü çıkarmak, bunları işlemek için

laboratuar, tesis kurmak, işlemek, ekonomiye kazandırmak, katma değer oluşturmak.

d) Türkiye’de çok eskiye dayanan bir geçmişi olan mücevher ve geleneksel el sanatla-

rının tarihsel gelişimini araştırmak, geliştirmek ve bunun katma değerini artırmak için projeler

geliştirmek.

e) Üniversitenin farklı birimlerinde yürütülen mücevher ve geleneksel el sanatları ko-

nusundaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam

ve imkanları hazırlamak.

f) Üniversitede ve bölgede mücevher ve geleneksel el sanatları uygulama alanında araş-

tırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

g) Türkiye’de ve başka ülkelerde mücevher ve geleneksel el sanatları konusunda elde

edilen tecrübe ve bilgilerin derlenmesi amacı ile uluslararası iş birliğini araştırmak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

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

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir ve aynı usulle görevinden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Ge-

rektiğinde aynı usulle Müdür yardımcısı değiştirilebilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği

işleri yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden

sona erer. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet

eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-

mak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili bi-

rimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür dahil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer altı üye;

Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından,

Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin gö-

rev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi

bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-

lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-

dürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

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

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-

lışma programını düzenlemek.
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c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için

gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet

alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kurum temsilcileri arasından Rektör tarafından

görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Da-

nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendi-

rilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-

lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-

malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-

rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini tamamen

veya kısmen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (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 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 Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İLERİ ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve organlarının gö-

revlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve organlarının görevle-

rine 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) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

ç) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri in-

celemek, uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma-
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ların verimliliğini ve niteliğini artırmak, ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı

uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak ve ilgili alanlarda lisansüstü program-

larının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri şunlardır:

a) Parçacık fiziği uygulamaları, hızlandırıcı, dedektör, tasarım/modelleme/benzetim

teknolojileri, veri analizi, hesaplama, yüksek başarımlı hesaplama, yazılım geliştirme, nükleer

fizik ve enerji alanlarında ilgili birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

b) Merkezin amacı ile ilgili konularda ortak çalışmaları planlamak, organize etmek,

konferans, çalıştay, seminer, yaz/kış okulları ve bilimsel toplantı etkinliklerinde bulunmak.

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

ç) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip

bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

d) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı

adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

e) Araştırma çıktılarından, Merkezin amacı ve çalışma alanına giren ve Merkez dışında

hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamlarda yayınlamak.

f) Merkezin amacı ile ilgili konularda Üniversite bünyesinde bulunan birimler ile iş-

birliği yaparak yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için ge-

reken desteği vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından

bilim ve teknoloji konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki

yıl için görevlendirilir. Ayrıca aynı niteliklere sahip bir veya iki kişi Müdürün önerisi ve Rek-

törün onayı ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevleri sona ermiş sayılır. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alı-

nabilir. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak

bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ve düzenli olarak

yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde, dışardan istenen her türlü proje ve

danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve

onayından sonra uygulamaya koymak.

d) Proje veya danışmanlık hizmetlerine ilişkin esaslara göre uygulama yapılmasını sağ-

lamak.

e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait faaliyet plan ve programı ile tahmini büt-

çesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektö-

rün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı/yardımcıları ve Üniver-

sitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendiri-

lecek en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür ta-

rafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faa-

liyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerek-

tiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-

sunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıl sonu

faaliyet raporunu karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin amacı ile ilgili konularda faaliyet gösteren

kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yurt içinden ve/veya yurt dışından

uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görev-

lendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendiri-

lebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı

ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri, bu

birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Gü-

venliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim bi-

rimlerinin görevlerine ve çalışma şekillerine 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 (İKİSAM): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu kesimi

ve özel kuruluşlar, akademik ve bilimsel kurumlar, dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum ör-

gütleri ile yurt dışında benzeri kurum ve kuruluşlar ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her

alanda, toplumda farkındalık yaratacak ve süreklilik sağlayacak eğitim, bilimsel araştırma, uy-

gulama, inceleme, klinik uygulama çalışmaları ve yayın yapmak, çalıştay, kongre, konferans

gibi etkinlikler düzenlemek, danışmanlık hizmeti ve proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, ulusal veya uluslararası olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda

eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme, hizmet, klinik uygulama çalışmalarında bu-

lunmak, aynı konularda yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde kurs, seminer,

konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Çalışma alanları kapsamında üniversitelerde; tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı

dâhil olmak üzere, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını

desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

ç) Üniversite bünyesindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mev-

cut iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

d) Üniversite ile sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, bu işbirliğini iş sağlığı

ve güvenliği konularında yapan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon

çalışmalarını sürdürmek.

e) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan ve işveren temsilcilerine, çalışanlara eğitim

vermenin yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlemek.

f) İş sağlığı ve güvenliği konularında kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmeye, çalışanların

sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

g) Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çalışan ve işveren kuruluşları,

diğer üniversiteler, gerçek ve tüzel kurum ve kuruluşlarla, sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği

kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bulunmak, bu kurum ve kuruluşların istek

ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, proje, analiz, laboratuvar incelemeleri ve benzeri ça-

lışmalar yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
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ğ) Merkezin kuruluş amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel olmak üzere, ulusal ve

uluslararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak, gelişme ve yayımların izlenebilmesi için

kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

h) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında kamusal kurumlar ve

Üniversite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği

konularında hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve ko-

ordinasyonuna katkıda bulunmak.

ı) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla,

bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili insan gücü ve do-

nanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak, 2547 sayılı Kanunun amaç ve

ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalış-

ma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle Müdür

Yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Yurt içi ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
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e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(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, Müdür Yardımcısı ile Mer-

kezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ve/veya konu ile ilgili çalışmaları

bulunan idari personel veya Üniversite dışından bu alana yönelik araştırma ve çalışmaları bu-

lunan personel arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık,

uygulama, hizmet, yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Ku-

rulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağan dışı olarak Müdürün çağrısı üzerine salt

çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grup-

ları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

f) Yönetim Kurulu üyelerinin veya Danışma Kurulunun getireceği konuları görüşüp

karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile alana yönelik araştırma ve çalışmaları

ile tanınan kurum ve kuruluşlarda görev yapan veya bağımsız olarak çalışan uzman kişiler ara-
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sından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en az on üyeden oluşur.

Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dı-

şındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl

için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle

yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(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.

Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak

Yönetim Kurulunun istediği konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulun-

maktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

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

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

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve har-

canması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin

çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

kısmen ya da tümüyle devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer ilgili mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

yürütür.
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL VE

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplum-

sal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal ve

Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TEAM): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Temel faaliyet alanı olan toplumsal ve ekonomik sorunları tüm boyutları ile ortaya

koyan, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunan ve politika önerileri geliştiren bilimsel

çalışmalar yürütmek.
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b) Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ağlarına katılmak, gerektiğinde bu tür ağ-

ların oluşumuna katkıda bulunmak veya oluşturmak.

c) Bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumla paylaşmak.

ç) Merkez üyelerinin bilimsel faaliyetlerini yürütmeleri için gerekli araştırma ortamını

oluşturmak faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzlemde yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri

almak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Araştırma merkezi temel faaliyet alanı olan toplumsal ve ekonomik

konularda çok disiplinli yaklaşımı esas alır. Merkez faaliyetlerini yürütürken iktisat, siyaset

bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme, sosyoloji, psikoloji, felsefe, matematik ve mühendislik

gibi disiplinlerden bilim insanlarının katkıda bulunacakları bir çalışma ortamı yaratmayı esas

alır. Merkezin başlangıçtaki öncelikli çalışma alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) İklim değişikliği.

b) Eğitim ekonomisi ve politikaları.

c) Finansal iktisat.

(2) Öncelikli çalışma alanlarının sayısı ve içeriği, Yönetim Kurulu tarafından güncel

gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilebilir veya dönüştürülebilir; Yönetim Kurulu

öncelikli çalışma alanlarına ilişkin olarak alacağı kararlarda Danışma Kurulunun da görüşlerini

dikkate alır.

(3) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, çalışma alanları ile ilgili konularda, eğitim

vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve yayın yapmak, bu konularda

gerçekleştirilen etkinliklere katılmak.

b) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre

ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Çalışma alanlarında gerçekleştirilecek bilimsel etkinlikler yoluyla toplumsal duyar-

lılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak, önerilecek çeşitli politikalar yoluyla toplumsal sorunların

çözümüne katkıda bulunmak ve yürütülen veya yürütülmüş politikaları değerlendirmek.

ç) Çalışma alanları ile ilgili olarak, uluslararası bilimsel ağlara katılmak, uluslararası

işbirliğini geliştirmek ve uluslararası projelere katılmak.

d) Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, diğer üniversiteler, gerçek ve

tüzel kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraf temsilcileri ile işbirlikleri oluşturmak, çalışmalar sür-

dürmek, bu kurumların ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, proje ve benzeri çalışmalar yapmak,

danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli mecraları kullanarak ulusal ve ulus-

lararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak, çalışma tebliğleri yayınlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışma alanları ile ilgili insan gücü ve donanımı

en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine

uygun diğer çalışmaları yapmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmalarda bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin araştırma ve faaliyet alanıyla ilgili olmak üzere Üni-

versitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilir ve atanır. Müdürün görev

süresi üç yıldır.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda

görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı

usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyeleri ara-

sından bir kişiyi Müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirir. Müdür yardımcısı, görevi

başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan üstü toplantıya çağırmak,

gündemi hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

d) Yurt içi ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile işbirliği

içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(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, Müdür ile birlikte yedi üyeden oluşur. Müdür dı-

şındaki altı üye Merkezin araştırma/faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan tam za-

manlı öğretim üyeleri ve/veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları

bulunan kişiler arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir.
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(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, olağan olarak ayda bir defa veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine

olağanüstü olarak Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak

ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak.

b) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdür ile işbirliği içinde

kararlaştırmak.

c) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

ç) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu kararıyla, TEAM’nin araştırma/faaliyet alanıyla il-

gili alanlarda uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanlarının ve araştırmacıların ve yö-

neticilerin yer alacağı bir Danışma Kurulu oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer

üniversitelerin öğretim elemanları/idari personel ile alana yönelik araştırma ve çalışmaları ile

tanınan kurum ve kuruluşlarda görev yapan veya bağımsız olarak çalışan uzman kişiler ara-

sından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en az on üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üni-

versite dışındaki üyeleri ise Yönetim kurulunun önerisi ile Rektörün daveti/talebi ve ilgili ku-

rum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(4) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye

seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(5) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa olağan toplanır. Mü-

dür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağan üstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyet alanına giren tüm

konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel

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

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

şılanır.

Ekipman ve demirbaş

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve har-

canması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin

çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer ilgili mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aşağı-

daki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Genel not ortalaması 2.00 ile 3.00 arasında olan öğrencinin bir yarıyıldaki AKTS

kredisi, danışmanının onayı ile 39'a kadar artırılabilir.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen

dersler dışında, dört yıllık lisans öğretim programı en az 120 kredi veya 240 AKTS, beş yıllık

fakülteler en az 300, altı yıllık fakültelerde 360 AKTS, iki yıllık ön lisans programı ise en az

60 kredi veya 120 AKTS ders yükünü kapsar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2010 27670
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/7/2011 27997
2- 11/10/2011 28081
3- 25/11/2011 28123
4- 21/3/2012 28240
5- 20/7/2012 28359
6- 11/2/2013 28556
7- 15/4/2013 28619

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2007 26636
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/2/2008 26795
2- 28/7/2008 26950
3- 23/9/2011 28063
4- 11/1/2013 28525
5- 10/4/2013 28614
6- 31/7/2013 28724
7- 22/8/2013 28743
8- 11/3/2014 28938
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Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2011 tarihli ve 27908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin

Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürüklükten kaldırılmıştır.

“(1) Satın alma komisyonu; Rektör ve/veya onun görevlendireceği kişiler ile Mütevelli

Heyetinin yetkilendirdiği kişiler, satın alma sorumlusu ve satın almayı talep eden ilgili birimin

bütçe sahibi yöneticisinden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri

için tek dersi ve stajı kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip

eden bir ay içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç al-

mamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav

şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/4/2011 27908

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2012 28378

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/9/2012 28427
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakül-

tesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esaslara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde

kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esaslara 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) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, ilgili

bölüm başkanının önerisi üzerine dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken

çalışmaların tümünü; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kü-

tüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

c) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesini,

ç) Fakülte Kurulu: Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kurulunu,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yönetim

Kurulunu,

e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

f) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya

birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

g) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

h) Yaygın Seçmeli Ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli

dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir ya-

rıyıl on dört haftadan az olamaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Fakültede eğitim-öğretim Üniversite akademik takvimine uygun olarak yürütülür.

Sayfa : 278                             RESMÎ GAZETE                            13 Temmuz 2014 – Sayı : 29059



Giriş ve kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Fakülteye giriş için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) O öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat gereği kayıt hakkı kazanmak veya özel

yetenek sınavlarında başarılı olmak.

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

(2) Fakülteye özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar

ile öğrenci ön kayıt ve özel yetenek sınavı tarihleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Rek-

törlükçe ilan edilir.

(3) Fakülteye özel yetenek sınavı ile öğrenci olarak kabul edilebilmek için kabul şart-

larını taşıyan adaylar, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapı-

lacak olan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar. Özel yetenek sınavları ile

ilgili hususlar Senatoca belirlenir. Adaylar ilan edilen gün, saat ve yerde bu sınavlara girmek

zorundadır.

(4) Özel yetenek sınavlarında başarı notu 100 üzerinden 60 puandır. Özel yetenek sı-

navlarında başarılı olan adayların, ÖSYM tarafından belirlenen yöntemle yapılan puan sırala-

masına göre kesin kayıtları yapılır. Sınav notu 60 ve daha yüksek olup, asıl listeye giremeyenler

yedek listeye alınırlar. Kontenjan açığı olduğu takdirde, yedek sıralaması gözetilerek bu aday-

ların da kesin kayıtları yapılır. Sınav notu 60 puandan az olanlar hiçbir şekilde sıralamaya alın-

mazlar.

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Maze-

retleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanuni

temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Fakülte tarafından onaylı

örneği kabul edilir. Kayıt için ilan edilen süre içinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvur-

mayan adaylar, bu haklarını kaybederler. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak

ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek,

ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında yer

alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde

öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki öğrencilik

haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı

Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletme-

yenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli

geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar mazeretini belirten dilekçeyle başvurması kaydıyla,

kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
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(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders

ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bıra-

kabilir.

(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde

belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, Yönetim Kurulu ka-

rarı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 8 – (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm

veya ana sanat dalı kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca düzenlenerek Senatoca karara

bağlanır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer,

atölye, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağına

ve hangi uygulamaların ders sayılacağına Fakülte Kurulu karar verir. Yapılması zorunlu olan

staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun

onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygun olarak belirlenir.

(4) Fakültede bir programdaki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili

programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçe-

vesine göre belirlenen kredi aralığına göre, 240’tır.

Öğretim düzeyi ve şekli

MADDE 9 – (1) Fakültede dört yıllık lisans öğretimi yapılır ve ders geçme esası uy-

gulanır.

Öğrenci statüsü

MADDE 10 – (1) Fakültede tam zamanlı öğrencilik esastır, dinleyici ve özel öğrenci

kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 11 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, de-

vamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl derslerinden

de alır. Öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıl-

dan alacağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.

(2) Ön şartlı dersler ve ön şartlar, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-

lirlenir.

(3) Ön şartlı derslerden başarısız olan öğrenci bir üst dönemdeki ön şartlı dersi alamaz.
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(4) Genel ağırlıklı not ortalaması, ikinci yarıyıl sonunda 1.00’ın altında, üçüncü, dör-

düncü ve beşinci yarıyıl sonunda 1.50’nin altında; altıncı ve yedinci yarıyıl sonunda 1.80’in

altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri

tekrar eder.

(5) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm

derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bu-

lunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarı-

yıldan ders alabilir.

(6) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılında BB’den daha düşük not aldığı dersi/ders-

leri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(7) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı

yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıldan ders alamayan öğrenciler öğ-

renimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan ders alamazlar.

(8) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten ba-

şarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.

(9) Fakültede öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve ulus-

lararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler.

Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler kapsamında

bulunan, Fakültenin veya başka fakültelerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

Derslere devam

MADDE 12 – (1) Fakültede dersler, ilgili bölümlerin kararı ile ana sanat dalı dersleri,

yardımcı sanat dalı dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür dersleri olmak üzere dört ayrı grup-

tan oluşabilir. Grupları oluşturan dersler Fakülte Kurulunca kararlaştırılır ve eğitim-öğretim

programında gösterilir.

(2) Fakültede bütün sınıflarda, bütün derslerden devam zorunluluğu olup; öğrenci, ders-

lere ve uygulamalara devam etmek zorundadır.

(3) Teorik derslerin %30’undan, Fakülte Kurulunca uygulamalı ders olarak tanımlanan

derslerin ise %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınav-

larına alınmaz.

(4) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden

devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Ancak uygulamalı derslerin tek-

rarında yeniden devam zorunluluğu vardır.

(5) Devamın denetimi dekanlık tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devam-

sız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar

MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların sayı, kapsam, biçim

ve değerlendirme esasları Fakülte Kurulunca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede

yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık tarafından tespit ve ilân edilir. Aynı

günde bir yarıyıl programında yer alan derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır.
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b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulama-

larından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da

sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan, ön şartlı  derslerde CC ve

daha düşük, diğer derslerde ise DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sı-

navı final sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendi-

rilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen ta-

rihler arasında yapılır.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurma-

ları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek

ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler, daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş

bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz ve ön şartlı

derslerde en az CB, diğer derslerde en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen

öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara

sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tara-

fından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık tarafından ilân edilen

gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı

dil derslerinden, yabancı diller yüksekokulu tarafından yarıyıl başında açılan sınavdır. Bu sı-

navlara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak

yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların

nasıl değerlendirileceğine Fakülte Kurulu karar verir.

(3) Gerekli görülen hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler

sınavlara ilan edilen zamanda ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile yönetimce istenecek

başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(4) Bölüm Kurulunca kabul edilen ve Fakülte Kurulunca onaylanan ilgili derslerin final

ve bütünleme sınavları Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyonlarca yapılır.

Fakülte Dekanı, sınav komisyonlarının tabii başkanıdır. Dekanın bulunmadığı durumlarda ise

ilgili bölüm, ana sanat veya sanat dalı başkanı bu görevi yerine getirir.

(5) Ortak zorunlu ve diğer derslerin okutulmasında, sınavlarının yapılmasında ve de-

ğerlendirilmesinde Üniversitede yürütülen genel uygulamalar geçerlidir.

(6) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç onbeş

gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar.

Final sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edil-

mesi gerekir.
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Sınav notuna itiraz

MADDE 14 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş

iş günü içinde dekanlığa yazılı olarak maddî hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine idarece

yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp

gerekli düzeltme yapılarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile durum kesinlik kazanır ve sonuç

öğrenciye bildirilir.

Puan, harf notu ve katsayılar

MADDE 15 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu

ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Puanlar Harf Notu Katsayılar

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

75-84 BB 3.00

70-74 CB 2.50

60-69 CC 2.00

55-59 DC 1.50

50-54 DD 1.00

40-49 FD 0.50

0-39 FF 0,00

--- F 0,00

b) Bunlardan;

1) AA, BA, BB, CB: Başarılı,

2) CC: Yardımcı sanat dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür derslerinde başarılı,

3) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde ve kültür derslerinde öğrencinin dönem ağırlıklı

not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı (şartlı geçer), değilse başarısız,

4) FD, FF: Başarısız,

5) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme

hakkı yok,

6) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

7) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız,

8) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezî yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı

kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış ol-

dukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not,

olarak tanımlanır.

Başarı notunun tespiti

MADDE 16 – (1) Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından

sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı

ile yarıyıl sonu final veya bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak yuka-

rıdaki tabloya göre verilen harf notuna göre belirlenir.
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(2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların bir-

biriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bun-

ların değerlendirme esaslarına Fakülte Kurulu karar verir.

(3) Öğretim elemanı birinci fıkradaki yöntemle bulunacak puanın 15 inci maddenin bi-

rinci fıkrasının (a) bendindeki tabloda bulunan harf karşılığının altında bir harfi başarı notu

olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye

verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük ola-

maz.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 17 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o

dersin ağırlıklı notudur.

(2) Dönem Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin

ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme

işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten

küçükse sıfır olarak, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tes-

pit edilir.

(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren al-

dığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi

ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden

aldığı son harf notu esas alınır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler genel ağırlıklı not orta-

lamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih

itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin ön şartlı derslerden başarılı sayılabilmeleri için en az

CB, diğer derslerden başarılı sayılabilmeleri için en az CC almaları gerekir. Derslerden şartlı

geçmek için (DC ve DD notları ile başarılı sayılabilmeleri için), dönem ağırlıklı not ortalama-

larının en az 2.00 olması gerekir. Ön şartlı derslerden şartlı geçiş yoktur.

(2) Şartlı geçer DC, DD notları ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında

yapılır.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 19 – (1) Fakültede öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile

belirlenen azami öğrenim süresi olan yedi yıl içinde tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenimlerine

devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere

tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim

süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri, eğitim-öğ-

retim süresinden sayılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Silme, Sildirme ve Mazeretler

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 20 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak.

b) Yazılı olarak Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.

Mazeretler

MADDE 21 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak başvurmak zo-

rundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili

mazeretlerinin kabul edilmesi için, sağlık raporlarının Üniversite sağlık kuruluşlarından veya

yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağı-

daki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı,

12 nci maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğ-

rencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda alırlar. Bu

şekilde kaybedilen süre, eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre

içinde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler, Mezuniyet, Eser Bırakma ve Diplomalar

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 22 – (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Selçuk Üniversitesi-

nin birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre ya-

pılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile

yapılır.

(2) Birden fazla ana sanat dalı olan bölümlerde, öğrencilerin ana sanat dalı değişiklikleri

ancak birinci sınıfın güz ve bahar yarıyılları sonunda öğrencinin talebi, bölüm kurulunun teklifi

ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.

Mezuniyet

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için,

programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygula-

maları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalama-

sının en az 2.00 olması gerekir.
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(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki son sınavın günüdür. Ancak, bu

tarihe kadar tek ders, bitirme ödevi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders

sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur-

lar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yarı-

yıla taşan öğrencilerin ise, o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde

öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.

Eser bırakma

MADDE 24 ‒ (1) Fakültede tüm bölümlerde eğitim-öğretim gören öğrenciler, Bölüm

Kurulunun uygun gördüğü derslerde hazırladığı yarıyıl sonu çalışmasını Fakülteye bırakmak

zorundadır. Yarıyıl sonu çalışmalarını tam olarak teslim etmeyen öğrenciler bu derslerden ba-

şarısız kabul edilirler.

(2) Yarıyıl sonu çalışmaları ile ilgili düzenlemeler ve eserlerin ne şekilde değerlendiri-

leceğine ilgili bölümler ve dekanlık tarafından karar verilir.

Diplomalar

MADDE 25 – (1) Fakültede eğitimini başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere

lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını

alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri

Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler

Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Fakültenin ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı

not ortalaması 2.00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması

verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl

sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve dönem ağırlıklı not ortalaması

3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğ-

renciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda dekanlık ta-

rafından yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not

ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında

olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte

diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde be-

lirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 26 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği ad-

rese taahhütlü olarak yapılmak veya varakası Fakülte binasında ilân edilmek suretiyle tamam-

lanmış sayılır.
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(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Fakültenin

ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık

olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat ya-

pılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 8/8/2012 tarihli ve

28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-

retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

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

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yedinci Bölümünün başlığı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, Koordinatörler ve Görevleri”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu ve koordinatörler

MADDE 33 – (1) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu; Dekan ve Dekan Yardımcıları,

Başkoordinatör, Başkoordinatör Yardımcıları, Dönem Koordinatörleri ve TEBAD Başkanından

oluşur. Dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren eğitimle ilgili kurul ve komisyon başkanları ile

fakülte öğrenci temsilcisi de Dekanın davetiyle Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu çalış-

malarına katılabilir. Dekan, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu’nun başkanıdır. Dekanın

katılamadığı toplantılarda Dekan vekili Komisyona başkanlık eder. 

(2) Başkoordinatör ve koordinatörler; Dekanın göstereceği öğretim üyesi üç aday ara-

sından Fakülte Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilirler. Başkoordinatör ve her bir koordinatör

için, kendisinin önerdiği en fazla iki öğretim üyesi veya öğretim görevlisi Dekan tarafından üç

yıl için yardımcı olarak görevlendirilir. Koordinatörler Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu-

nun tabii üyeleridir. Yardımcıları, Koordinatöre çalışmalarında yardım ederler ve Koordinatörün

bulunamadığı durumlarda yardımcılardan birisi Eğitim Komisyonuna davet edilir.
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(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi, koor-

dinasyonu, akademik takvimin hazırlanması ve eğitimle ilgili diğer sorunlar Eğitim Komisyonu

tarafından görüşülür ve öneriler hazırlanır.

(4) Başkoordinatör ve koordinatörlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda yardım-

cılarının da görev süresi sona erer.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Başkoordinatörün görevleri şunlardır:

a) Dönem Koordinatörlüklerinin ilgili dönem eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek,

yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını hazırlama

süreçlerine katılmak, dönem programlarının birbirleri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz

önünde bulundurarak eğitim programını bütüncül olarak değerlendirip, son şeklinin verilmesini

sağlamak ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak. 

b) Dönem Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değerlen-

dirmek, son şeklini vererek Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak. 

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin dü-

zenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak. 

ç) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları ön-

lemek üzere programda değişiklik önerisini Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle birlikte de-

ğerlendirmek ve bu değerlendirmeyi Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak. 

e) Öğrenci danışmanlığı sisteminin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek. 

f) Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanlığın eğitim ve öğretim ile ilgili

olarak baş koordinatörlükten istediği diğer çalışmaları yapmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 35 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim amaç ve hedeflerine uygun olarak anabilim dallarının görüşlerini

alarak ilgili dönemin ve eğitim kurullarının eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, yatay, dikey

ve derinlemesine entegrasyonu sağlayarak eğitim programını oluşturmak ve Başkoordinatör-

lüğe önermek.

b) Akademik takvimi oluşturmak ve Başkoordinatörlüğe sunmak.

c) Döneme ait dersler ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin dönem amaç ve

hedeflerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Kurul sonu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarını hazırlamak, yürütmek ve analiz

etmek.

d) Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, başarıları düşük olan öğrencileri belirlemek

ve danışmanlarına bildirmek.

e) Notların otomasyon sistemine aktarılmasını sağlamak.

f) Öğrencilerin sınav soruları ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarına olan itirazlarını

inceleyerek Başkoordinatörlüğe bildirmek.

g) Öğrencilerin devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri

Dekanlığa bildirmek.
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ğ) Döneme ait ders ve stajların öğretim etkinliklerini izlemek, herhangi bir aksama du-

rumunda gerekli önlemleri almak ve gereğinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna bil-

dirmek.

h) Dönem sonu raporu hazırlamak, Başkoordinatörlüğe göndermek ve gereğinde Me-

zuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sözlü olarak sunmak.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2012 tarihli ve 28134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşa-

ğıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Üçüncü yarıyıldan itibaren ön şartlı dersler hariç, kayıtlı olduğu programda bu-

lunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünü alarak başarılı olan ayrıca genel aka-

demik başarı not ortalamaları 80 ve üstü olan öğrenciler, bir yarıyılda alabileceği azami ders

saatini aşamayacak şekilde bir üst sınıftan 2 ders alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenciler 60 ile 69 not aralığında geçmiş olduğu dersleri bu Yönetmeliğin 7 nci

maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olmamak koşuluyla genel akademik ortalamayı yükseltmek

için tekrar alabilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not geçerlidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Rapor aldığı halde ara sınava giren öğrencilerin girmiş olduğu sınav, Yönetim

Kurulu Kararıyla iptal edilir ve öğrenci 0 (sıfır) almış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğ-

renciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren on beş gün

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/8/2012 28389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/9/2012 28417
2- 28/8/2013 28749
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içinde başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından

başarmış oldukları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu tarihten

sonraki başvurular dikkate alınmaz. Toplamda her 34 kredilik muaf ders için bir üst sınıfa

intibak yapılır. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin notları okumuş olduğu üniver-

sitenin not geçme sistemine göre başarılı ise o dersler muaf edilir.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin muaf edilen derslerinin notları akademik

ortalamaya katılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE EL SANATLARI TASARIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2010 tarihli ve 27519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman

Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, el sanatları alanında araştırmaları bulunan ve yöneticilik de-

neyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir ya da iki

kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı/yardımcıları, Müdürün verdiği

işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2012 28134

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/11/2012 28468

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/3/2010 27519
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Temmuz 2014 

PAZAR 
Sayı : 29059 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas No : 2013/920 - Esas ve 2014/ 91 Karar sayılı gerekçeli hükmü. 

Karar Tarihi : 13 Mart 2014 

Suç : Mehil İçi izin Tecavüzü ve Firar 

Uygulanan K.Md : AS.CK.68/1 ve TCK.NUN 61, 5237TCK.nun 62/1, 53/1 ve AS.CK. 

66/1-a, TCK.nun 61,62/1,53/1, 5271 Sayılı Kanunun 231/5- 8-10. 

Maddeleri. 

Sanık Kimliği : Metin DEMİR; Münip ve İkbal Oğ. 1991 D.lu, ERZURUM/Aşkale 

Karahasan Köyü Nüf. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: (41647166094) 

Karar : 1 AY 20 GÜN HAPİS VE 10 AY HAPİS (5 yıl süre ile 5271 Sayılı 

Kanunun 231/5-8-10. Maddesi gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLAMASININ GERİ BIRAKILMASINA) 

Tanzim Tarihi : 23 Haziran 2014 

 5847 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/1203 

KARAR NO : 2013/1084 

SANIK KİMLİĞİ : Savaş SAÇAN, TC N0:25430598118; Necip ve Döndü oğlu, 

07.10.1992 doğumlu, Yozgat Merkez Sağlık köyü nüfusuna kayıtlı. 

Terhisinde; Fatih Mahallesi Yetmişevler 2 nci Sok No:7/2 İç Kapı 

No: 1 Merkez/YOZGAT adresinde ikamet eder. 

SUC : İZİN TECAVÜZÜ 

SUC TARİHİ : 14.07.2012 - 27.02.2013 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 26.12.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Savaş SAÇAN'nın 14.07.2012-27.02.2013 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-b maddesi gereğince TAKDİREN BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA. 

Sanığın kasıtlı bir suçtan mahkümiyetinin bulunmaması yargılama sürecindeki 

davranışları birlikte değerlendirildiğinden sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde 

mahkememize olumlu kanaat geldiğinden CMK'nun 231/5.maddesi gereğince sanık hakkındaki 

hapis cezasına ilişkin olarak HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

Beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemediği takdirde sanık hakkındaki bu 

davanın CMK'nun 231/10.maddesi gereğince ortadan kaldırılarak DAVANIN 

DÜŞÜRÜLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

İş bu karar duruşma hakimi Hakim Teğmen Faruk SAVAŞ, iddia makamında Askeri 

Savcı Hâkim Tğm. Hasan ÖZBEK ve tutanakta Svl.Me. İbrahim DAL oldukları halde sanığın 

YOKLUĞUNDA açıkça okundu, usulen anlatıldı. 

CMK.nun 231/12.maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğinden itibaren 7 günlük süre 

içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya 

halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta 

tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir 

mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz 

yolu açık olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 5850 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2014/2467 

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 

SUÇ T. : 14/04/2012 

SANIK : BÜNYAMİ UĞUŞ: (Mihrali, Türkan oğlu 17/03/1980 doğumlu) Çarşı 

Mahallesi 929. Sokak No : 46 Merkez/ERZİNCAN adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 05/09/2012 gün ve 2012/190 E. 2012/358 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Bozma, Düzeltilerek Onama isteyen 12/01/2014 gün ve 11/2012/266323 sayılı tebliğnamesinin 

tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 6147/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKAMIZ 25 T/H VE 50 T/H AKIŞKAN YATAKLI KAZANLARININ DIŞ YÜZEYLERİ 

İLE 2 ADET KULE DİFÜZÖR GÖVDESİ, SICAK VE SOĞUK SU HATLARI İZOLASYONU 

İŞLERİ HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 25 t/h ve 50 t/h akışkan yataklı kazanlarının dış yüzeyleri ile 2 adet Kule 

Difüzör gövdesi, Sıcak ve Soğuk su hatları izolasyonu işleri hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif 

alınarak Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 

eksiltme ve pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2014/78559 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5 Km. Sorgun/YOZGAT  

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18  

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

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 25 t/h ve 50 t/h akışkan yataklı kazanların dış 

yüzeyleri ile 2 adet Kule Difüzörü, Sıcak ve Soğuk Su 

hattının İzolasyon işleri. 

b) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldıktan sonra idarece verilecek programa 

göre işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) Takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 06.08.2014 Çarşamba günü, 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 belgesi, 
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4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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, İlgisine 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, 

4.1.3 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

4.1.6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.7 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.8 - Tüzel Kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

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

kriterler; 

4.2.1 - İş deneyim belgeleri; 

İsteklinin son beş yıl içinde Kamu veya Özel sektörde sözleşme gerçekleştirdiği ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %40 oranından az 

olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektöre Yapılan Düz Yüzey ve/veya 

Boru İzolasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedel 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın 

almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 06.08.2014 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası 

haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - İhaleye konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununa tabi değildir. 

 6075/1-1 
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CEVHER MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Cevher mikroskobu 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/78447 

Dosya no  : 1424494 

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  : Cevher mikroskobu: 1 adet 

b) Teslim yeri  : TTK Etüd, Plan-Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı/ 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24.07.2014 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; 

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 24.07.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 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. 6118/1-1 



13 Temmuz 2014 – Sayı : 29059 RESMÎ GAZETE Sayfa : 297 

 

TTK. İHTİYACI OLARAK 13-15 MM.’LİK KALIN BANTLAR İÇİN PERÇİNLİ  

PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME EKİPMANLARI (PİM HARİÇ) ALIMI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125  ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –259 47 79 

  Fax: 0.372-– 253 12 73-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i  

 

a) Niteliği, türü ve miktarı Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı 

1 13-15 mm. kalınlığında 

konveyör bantları için perçinli 

plakalı tip ekleme ekipmanları 

360 eklik 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin teslim süresi: 60(Altmış) gündür.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK. Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:125-

ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 05.08.2014 – Salı saat 15:00  

c) Dosya no : 1412044 

d) İhale kayıt no : 2014/79273 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Bu ihalede kısmi teklif verilemez. (İdari Şart. Madde 20),  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) 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. 

5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

5.1- Bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri içeren katalog. 

6 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

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

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde 

(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-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 05.08.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma 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 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

14 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15 - 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. 

 6117/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF VE E.H.YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Ocak lokomotif ve E.H. yükleyici yedekleri alımı 4734 

sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/77995 

Dosya No : 1427053 

1 - İdarenin :  

a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 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 : Ocak Lokomotif ve E.H. Yükleyici yedekleri : 10 kalem  

b) Teslim yeri :  TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır./ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05.08.2014 – 15:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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 belirlenen 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) Şartnamenin 16’nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) 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 

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: 125 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 05.08.2014 SALI 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 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. 6078/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Aydın Valiliği Emniyet Müdürlüğünden: 

1 - Mübadeleyi yapan İdarenin Adı : Aydın Emniyet Müdürlüğü 

2 - Adresi : Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114 

AYDIN 

3 - Telefon Numarası/Fax : 256 219 6120-Dahili: 6430/ 256 219 6135 

4 - Mübadelenin Türü : Açık Artırma Usulü  

5 - Miktarı : 29 Adet Araç, Ekonomik ömrünü doldurmuş 185 

kalem Muhtelif Demirbaş Malzeme, Bilgisayar 

Malzemesi, Muhabere Malzemesi ve Muhtelif 

Kırpıntı ve Hurda Malzemeler.  

6 - Mübadelesi yapılacak araç ve malzemeler : 

 

S.NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

1 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0030 

TOFAŞ FİAT 

2000 

1.6 İ.E ŞAHİN 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 48417kilometrededir. 96 HP 

2 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0032 

RENAULT 

2007 

KANGOO MULTİX 

AUT 1.5 DCI 

1 Adet 

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, 

ancak bakım ve tamiratı ekonomik 

değildir. 258261 kilometrededir. 65 BG 

3 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0049 

RENAULT 

1998 

R 1179 TOROS 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 36151 kilometrededir. 72 HP 

4 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0079 

FORD 

2000 

TSM2 TRANSİT 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 356594 kilometrededir. 56 KW 

5 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0081 

TOFAŞ FİAT 

2000 

131 ŞAHİN 1.4 İE 

1 Adet 

  

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 38113 kilometrededir. 82 HP 

6 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0084 

RENAULT 

2000 

EUROPA 1.6 İRNE 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir.160142 kilometrededir. 59 KW 

7 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0104 

FORD 

2003 

TRANSİT VAR 350 L 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 246023 kilometrededir. 88 KW 

8 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0358 

RENAULT 

2001 

EUROPA 1.6 İRNE 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 505827 kilometrededir. 59 KW 
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S.NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

9 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0360 

BMW 

2001 

R1100RT 

1 Adet 

 Araç çalışır durumda ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 101331 kilometrededir.  

10 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0378 

TOFAŞ FİAT 

1998 

TİPO 5 KAPILI 

SEDAN 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 285454 kilometrededir. 71,3 

HP 

11 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0379 

TOFAŞ FİAT 

1996 

TİPO S 5 KAPILI 

SEDAN 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 392862 kilometrededir. 71,3 

HP 

12 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0396 

RENAULT 

1999 

EUROPA 1.6 İRNE 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 545909 kilometrededir. 59 KW 

13 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0400 

RENAULT 

2000 

EUROPA 1.6 İRNE 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 798208 kilometrededir. 59 KW 

14 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0444 

RENAULT 

1999 

RENAULT 12 SW 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 15804 kilometrededir. 59 KW 

15 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0615 

RENAULT 

1998 

R.9 BRODWAY RN 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 373604 kilometrededir. 72 HP 

16 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0625 

TOFAŞ FİAT 

1999 

178 PALİO EL 1.4 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 280922 kilometrededir. 51 KW 

17 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0716 

RENAULT 

1999 

R1179 TOROS 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 74779 kilometrededir. 72 HP 

18 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0767 

RENAULT 

2000 

EUROPA 1.6 İRNE 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 159039 kilometrededir. 59 KW 

19 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0834 

MONDİAL 

2006 

250 MCT 

1 Adet 

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, 

ancak bakım ve tamiratı ekonomik 

değildir. 15387 kilometrededir. 9,41 BG 
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S.NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

20 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0851 

TOFAŞ FİAT 

2001 

131 ŞAHİN 1.4 İE 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 86678 kilometrededir. 71 HP 

21 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0852 

MONDİAL 

2005 

JC250-6 

1 Adet 

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, 

ancak bakım ve tamiratı ekonomik 

değildir 24945 kilometrededir. 9,41 BG 

22 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0854 

MONDİAL 

2005 

JC250-6 

1 Adet 

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, 

ancak bakım ve tamiratı ekonomik 

değildir. 26678 kilometrededir. 9,41 BG  

23 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0859 

ASYA 

2006 

AS200GY-2 

1 Adet 

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, 

ancak bakım ve tamiratı ekonomik 

değildir. 21243 kilometrededir. 11BG  

24 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0862 

BMW 

2005 

F650GS 

1 Adet 

Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, 

ancak bakım ve tamiratı ekonomik 

değildir. 32523 kilometrededir. 

25 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0872 

RENAULT 

2000 

EUROPA 1.6 İRNE 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 395091 kilometrededir. 59 KW 

26 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0873 

RENAULT 

2001 

KANGOO EXPRESS 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 324148 kilometrededir. 47,7 KW 

27 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0874 

FORD 

2001 

TRANSİT T12 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 399520 kilometrededir. 56 KW 

28 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0946 

RENAULT 

2005 

KANGOO MULTİX 

AUT 1.5 DCI 

1 Adet 

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, 

ancak bakım ve tamiratı ekonomik 

değildir. 301208 kilometrededir. 47,7 KW  

29 

Plakası 

Markası 

Modeli  

Tipi 

09 A 0982 

RENAULT 

2000 

EUROPA 1.6 İRNE 

1 Adet 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik 

değildir. 196749 kilometrededir. 59 KW 
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S.NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

30 

 Emniyet Müdürlüğümüz 

bünyesindeki Demirbaş 

Malzemesi, Bilgisayar 

Malzemesi, Muhabere 

Malzemesi ve Muhtelif Kırpıntı 

ve Hurda Malzemeler  

185 

Kalem 
 Ekonomik ömrünü doldurmuştur. 

 

7 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malzemeler : 

  a - Rengi İdarece Belirlenecek Hyundai İ20 1.2 

D-CVVT Jump Marka Taşıt 

  b - (BİLGİSAYAR TAKIMI(Intel Core İ7, 4770 

3.4 GHZ, Ön Bellek 8 MB, Ram 16 GB, Disk 

HDD 2 TB, Ekran Kartı GEFORCE GTX 645 2 

GB Paylaşımsız, DVD Sürücü, Kart Okuyucu, 

Kablosuz Ethernet, ATX Kasa 650 W, Kablosuz 

Klavye ve Mause Seti, Bilgisayar Ekranı 23” 

LED 5MS 1920x1080, 4 adet USB 3.0, 2 adet 

USB 2.0) - Özellikli Bilgisayar 

8 - Tahmini Bedel : 246.800,00 (ikiyüzkıraltıbinsekizyüz)TL. 

9 - Geçici Teminat Bedeli : Tahmini Bedelin %3’ünden az olmamak üzere 

isteklinin yatıracağı miktar. 

10 - Teklifler Veriliş Usulü : Teklifler Kapalı zarf ile verilip, zarflar açıldıktan 

sonra, diğer teklifler ise açık arttırma usulü ile 

Komisyon huzurunda sözlü olarak verilecektir. 

11 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114/ 

AYDIN Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik 

Şube Müdürlüğü 210 No’lu Odada 24.07.2014 

TRT yayınına göre Saat: 10:30 da 

12 - Mübadeleye Ait Belgeler : Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube 

Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro 

Amirliğinde görülebilir. 

13 - Mübadelede İstenilen Belgeler : Mübadeleye katılacaklar, Teklif mektubunu, 

mala ait tahmin edilen bedel (246.800,00-)TL 

nin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminatı, 

Tebligat adresini gösterir belgeyi, Başkası adına 

vekil olarak mübadeleye katılanların noterden 

onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği 

temsilen katılanların ise noterden onaylı imza 

sirküleri örneğini, Sunmaları zorunludur. 

14 - Şartname Bulunup Bulunmadığı : Şartname düzenlenmiş, Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 (ELLİ) TL. 

Vezne alındı makbuzu karşılığında 12’inci 

maddede belirtilen adresten temin edilebilir. 

15 - Sözleşme Yapılıp Yapılmayacağı : Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren onbeş 

gün içinde gerçekleştirilmesi (Yüklenicinin 

Taahhüdünü yerine getirmesi) halinde sözleşme 

yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacak. 

  6148/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale 

Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme 

ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/78065 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Yozgat Şeker Fabrikası Sivas Karayolu 5.Km. Sorgun/ 

YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18 

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

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya döneminde, 

Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarından 

Fabrikamız merkez kantarına ve Çorum Şeker Fabrikasına 

taşınacak pancarların karayolu ile nakliyesi hizmeti.  

  Fabrikamıza taşınacak pancar miktarı 96.000 ton, Çorum 

Şeker Fabrikasına taşınacak pancar miktarı ise 20.000 ton 

olmak üzere taşınacak pancar miktarı toplam 116.000 

ton’dur. 

b) Yapılacağı yer : Ziraat Bölge Şefliklerimize bağlı kantarlar ile Fabrikamız 

Merkez kantarı ve Çorum Şeker Fabrikası güzergâhlarında  

c) İşin süresi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra idarece belirlenecek 

tarihte (2014/2015 Kampanya Dönemi Başlangıcından 3 

gün önce) işe başlanacaktır. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 05.08.2014 Salı günü 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 veya Meslek Odası 

belgesi  

a)  Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 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 imza sirküleri 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

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

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

bilgilerin tamamının bir ticaret sicili 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 idari şartnamede belirlenen, standart forma uygun teklif mektubu  

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, geçici teminat 

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

4.1.6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.7 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname. 

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.9 - İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, İş Ortaklığının her bir ortağı 

tarafından idari şartnamenin 7.1.nci maddesinin (a) (b) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması 

halinde, bu ortak idari şartnamenin (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.1.10 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.11 - Karayolu taşıma yönetmeliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2,L1-L2,R1-R2- ve K1’ dir)  

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

kriterler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri  

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

Verilmesi zorunludur. 

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.  

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz. 

(5) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur. 
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(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.2.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İdari Şartname Madde 5.1.e) 

5 - İhale sadece, ihale dokümanı şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli 

isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

6 - Bu ihalede benzer iş olarak; Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve 

tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir. 

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

ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Kantar bazında teklif 

edilen en düşük fiyat en avantajlı fiyat kabul edilecektir. 

8 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV Dahil) 

100,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 05.08.2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası 

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

İhale tarih ve saatinden sonra Haberleşme Servisine intikal eden teklif mektupları 

değerlendirmeye alınmaz. 

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni 

Temsilcilerinin ihale günü  

05.08.2014 Salı günü, saat 14:00 de fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günü olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6068/1-1 
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ŞEKER PANCARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

2014/2015 Kampanya Döneminde Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda 

Şeker Pancarı Alımı İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2014/80922 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Döneminde 

Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda 

Şeker Pancarı Alımı İşleri ve Yaş Pancar Posası Tartımı 

işi (Her vardiyada 16 işçi olmak üzere toplam 48 işçi) 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : 11.09.2014 ile 22.01.2015 tarihleri arası olup (Tahmini 

134 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2014/2015 kampanya 

dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 24.07.2014 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6127/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF TONAJLI VİNÇLERİN REVİZYON 

HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/79544 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 4108 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sivas Loko Bakım Atölyesi Müdürlüğünde bulunan 

6 adet Muhtelif Tonajlı Vinçlerin Revizyonunun yapılması için hizmet satın alınması işi. 
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3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 07/08/2014 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu 

oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 

nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6106/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İzmir İli Mezarlıklarını Güzelleştirme ve Sosyal Hizmet Vakfının 

VAKFEDENLER: Kenan GÜLOĞLU, Özge GÜLOĞLU. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İzmir 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/06/2014 tarih ve E.2013/385, K.2014/257 

sayılı kararı,  

VAKFIN AMACI: Parkların, bahçelerin, mezarlıkların düzenlenmesi. Basım ve yayın 

alanlarında faaliyette bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin) nakit  

YÖNETİM KURULU: Kenan GÜLOĞLU, Recai ÇINAR, Ömer YARIMDÜNYA, Onur 

TEMİZ, Ahmet ALTAN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6134/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden: 

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Birol BARDAKÇI hakkındaki 11.03.2009 tarihli, 

DN: 2009/4, K: 2009/92 sayılı, 04.07.2012 tarihinde kesinleşen kararına göre dava konusu nakil 

aracının hak sahihlerine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen araç için Birol 

BARDAKÇI isimli şahsa ve aracın kayıtlı bulunduğu Petek Uluslararası Nak. ve Tic. LTD. 

Ş.T.İ.'ne Müdürlüğümüze müracaatları için tebligat çıkarılarak tebliğ mazbatalı zarf ile 

gönderilmiş; ancak tebligatlarımız adı geçen şahısların belirtilen adreslerinde bulunamadığı 

gerekçesiyle iade edilmiş olup; iş bu tebligatın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 31. maddeleri 

gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar verilen aracın tebliğ 

tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terkedilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca Elkonulan 

eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine 

Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ olunur. 

 6096/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 

13887) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 

06.06.2014 tarihli ve E.2014/767 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

İsmail TANRISEVER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 

03.07.2014 tarihli ve 5517 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6099/1-1 

————— 

Genel Müdürlük Makamının 02.07.2014 tarih ve 5473 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği;  

Gökçay Jeofizik İnş. ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Bahçelievler Mah. 1811. Sok. 

No: 15 Yenişehir/MERSİN adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 13.06.2012 tarih ve 427/4 sayılı kararı ile verilen 373 nolu 

“Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 16.05.2014 

tarih ve 480/7 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6100/1-1 

————— 

Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, 259 ada, 7 parsel üzerindeki 725617 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 19792) tarafından, Ankara 

5. İdare Mahkemesinin 2013/1928 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

22.05.2014 tarihli ve E.2013/1928-K.2014/609 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali Osman 

KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.07.2014 tarihli ve 5440 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6101/1/1-1 

————— 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine 

Mühendisi Murtaza ERGEN (Denetçi No: 4067, Oda Sicil No: 15518) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 29.05.2014 tarihli ve E.2013/2035-

K.2014/974 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarih 

ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murtaza ERGEN hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işlemi 02.07.2014 tarih ve 5439 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6101/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6543 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş

Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak
Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari
İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Yürürlük Tarihinin
2 Nisan 2014 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Özyeğin Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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


