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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİMİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dilbilimi

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dilbilimi Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organ-

larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dilbilimi Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, başta Türkçe olmak üzere diller konusunda yazılım

destekli araştırmalar yapmak, projeler üretmek, raporlar ve yayınlar hazırlamak; bu alanda

dünyada ortaya çıkan gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla

akademik işbirlikleri yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçenin her yönüyle istatistiksel olarak ve doğal dil işleme yöntemleriyle incelen-

mesi için tüm araştırmacıların kullanımına açık kaynaklar oluşturmak.

b) Sayısal dilbilim alanında çalışanların, kendi derlemlerini istedikleri kriterlere göre

yapılandırmalarını mümkün kılacak bir derlem platformu inşa etmek.

c) Türkçenin yanısıra diğer diller için de derlemler ve Türkçe ile diğer dilleri kapsayan

paralel derlemler oluşturmak.

ç) Oluşturulan metin bankalarından Türkçe sözlükler, diğer dillerden Türkçe’ye ve

Türkçe’den diğer dillere sözlükler oluşturmak, bilgisayarlı tercüme çalışmaları yapmak ve bu

çalışmaları yapacak araştırmacılara altyapı sunmak.

d) Telif hakkı olmayan ya da ortadan kalkmış her türlü Türkçe metne erişimi mümkün

kılacak bir dijital kütüphane oluşturmak.

e) Türkçe yazılmış her türden eseri görme ve işitme engelliler için ulaşılabilir hale ge-

tirmeye yönelik bağımsız ve ilgili kişi ve mercilerle ortaklaşa çalışmalar yapmak.

f) Merkezin alanına giren konularda yurt içinde veya yurt dışında çalışmalar yapan kişi

veya kurumlarla işbirliği yapmak, toplantı, seminer, çalıştay veya sempozyum gibi organizas-

yonlar düzenlemek.

g) Yazılı Türkçenin kapsamlı bir indeksini hazırlamak, Türkçe metinler için atıf ve in-

tihal izleme programı oluşturmak.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcıları.
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c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda işbölümü yapmak üzere, Merkez Birimleri ile Çalışma Grupları veya

Proje Grupları kurulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla 3

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri

arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve

Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardım-

cılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı

aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcıla-

rından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında ve Merkezin çalışma alanları

ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen

dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak

üzere toplanır.

(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

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

ların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-

lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle

yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk

aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim-öğretim yılı, sınavlar dâhil her biri onaltı haftalık güz ve bahar dönemi ola-
rak düzenlenir. Bunların dışında ihtiyaca göre üçüncü dönem olarak yaz dönemi de açılabilir.
Senato gerekli gödüğü hallerde dönem sürelerini değiştirebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu
derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilere bir defada iki dönem, tüm öğretim sürelerinde toplam dört dönem öğ-
rencilik statüsünü askıya aldırma hakkı verilebilir. Zorunlu haller dışında, askıya aldırma is-
tekleri gerekçeleri ile birlikte, her dönem derslerin başlama tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Muafiyet istekleri bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak fakülte/yüksekokul/mes-
lek yüksekokulu yönetim kurulunda kararlaştırılır. Muafiyetlerle ilgili kriterler Senato tarafın-
dan belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Yatay geçiş
EK MADDE 1 – (1)Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından al-

dığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar
transkripte işlenir.”

“Dikey geçiş
EK MADDE 2 – (1) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrenciler diploma

programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları önlisans prog-
ramında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı
dersler üzerinden hesaplanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/1/2013 28520
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Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İBN-İ HALDUN SOSYAL POLİTİKALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi İbn-i Haldun Sosyal

Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul

ve esasları düzenlenmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi İbn-i Haldun Sosyal Politikalar

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

netim 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 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Birimleri, Çalışma ve Proje Grupları: Merkezin çalışma birimlerini, çalışma

ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Balıkesir Üniversitesi İbn-i Haldun Sosyal Politikalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Devletin sosyal korumaya ihtiyacı olan kesimlerde dahil olmak üzere toplumsal re-

fahı artırmak için eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik, barınma, sosyal hizmet alanları

başta olmak üzere; kamu hizmetlerinin tasarımı, sunumu, izlenmesi, değerlendirilmesi, geliş-

tirilmesi; bu hizmetlerin kolay ve yaygın erişebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik, niteliklerinin
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iyileştirilmesi, amaçlı politikalar ve uygulamalar konusunda çalışmalar yürütmek, analizler ve

politika önerileri geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, işbirliği yapmak

ve oluşturulan bilgi birikiminin paylaşılmasını sağlamak.

b) Türkiye’de işsizliğin azaltılması, işgücü piyasalarının etkin çalışmasının sağlanması,

insan gücünün niteliğinin iyileştirilmesi, katılım ve gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

beceri uyumsuzluğunun giderilmesi, kayıtsız istihdam ile mücadele, iç ve dış göçün izlenmesi

ve yönetilmesi, doğal afet ve felaketlerin toplumsal sonuçlarına uygun ve çabuk müdahale edil-

mesi alanlarında veriler toplanmasına, analizler yapılmasına, politikalar geliştirilmesine ve uy-

gulanmasına katkıda bulunmak.

c) Engelliler, kadınlar, çocuklar, öğrenciler, yaşlı nüfus ve tüm dezavantajlı gruplara

yönelik araştırmalar yapılması, uygun sosyal politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına

katkıda bulunmak.

ç) İhtiyaç duyulan sosyal politikaların bilgi toplumu politikaları ile uyumlu ve gerekti-

ğinde etkileşimli biçimde tasarlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek.

d) Avrupa Birliğine uyum süreci ve Lizbon Stratejisi kapsamında, inovasyon, öğrenen

ekonomi ve sosyal ve çevresel yenilenme problemlerini çok boyutlu ve disiplinler arası biçimde

incelemek ve Türkiye’nin kendi koşullarına uygun çözüm ve politika önerileri üretmek.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşa-

bilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve çalışma konuları ile ilgili raporlar ve politika

notları hazırlamak.

b) Rektörün izni ile ortak ilgi ve çalışma alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum

ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle, araştırma-geliştirme faaliyetleri, projeler, pilot

çalışmalar yürütmek, sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları hazırlamak ve vermek; ulusal

ve uluslararası kongre, seminer, toplantı, konferans, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler

düzenlemek, bu etkinliklere katılmak.

c) Akademisyenler ve Üniversitede öğrenim gören öğrencileri, ilgili alanlarda araştırma

yapmaya yöneltmek, araştırmalarını yönlendirmek, desteklemek ve gerektiğinde, bu amaçla

yapılacak öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerine destek olmak.

ç) Sosyal politikalar ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının açıl-

masını, tez çalışmaları yapılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun

şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yaparak, ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmak üzere araştırma teklifleri hazır-

lamak ve sunmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlarca açılan araştırma ve geliştirme projelerine

katılmak ve bu projeleri yürütmek.
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e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde; Türkçe veya yabancı

dillerde görsel, işitsel, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak; araştırma sonuçlarını kitap, dergi,

broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları aracılığı ile yaymak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projeleri teşvik amaçlı, ödüllü yarış-

malar düzenlemek.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetlere katkıda

bulunmak.

ğ) Sosyal politika alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak.

ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları

oluşturmak.

i) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer

faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı, kadrolu ve Merkezin çalışma alan-

larında bilimsel araştırmalar yürütmüş, konu ile ilgili bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlen-

dirilebilir. Gerekli görüldüğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün, kesintisiz

olarak altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda, Rektör tarafından aynı usul

ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğ-

retim üyeleri arasından bir öğretim elemanı Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür

Yardımcısı, Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün

görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, toplantı gündemini

belirlemek,
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c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü ala-

rak süresi içinde Rektöre sunmak,

f) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağ-

lamak,

g) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,

Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Ku-

rulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak,

ğ) Yönetim Kurulu kararına istinaden, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını

oluşturmak ve bunların faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili faaliyet

veya çalışmalarda bulunan, Üniversitenin, Merkezin faaliyetleri ile ilgili bölümlerinde çalışan

öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görev-

lendirilen beş kişi ile Müdür ve Müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez toplanır. Müdür

toplantı öncesi veya toplantı esnasında Yönetim Kurulu üyelerinden gelen önerileri gündeme

alır. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

b) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür

tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede

bulunmak,

c) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri,

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel,

ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer

faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer

düzenlemeleri yapmak,

d) Merkezin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım konularındaki

taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek,
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e) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının ve çalışma birimleri

ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konusunda uzman akademik personel ile Merkezin

faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda bilgi, beceri ve deneyim sahibi olan kişiler ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile Müdür olmak üzere beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün

daveti ile yılda en az iki kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu top-

lantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna, Merkezin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında farklı bakış açı-

ları sağlayacak yönde tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak farklı disiplinlerdeki yeni çalışmalar

hakkında önerilerde bulunmak.

c) Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 15 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri etkinliklerine paralel

olarak, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, Merkezin çalışma alanlarında yeterli

sayıda çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MANEVİ-PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik
Danışmanlık ve Uygulama ve Araştırma Merkezinin organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışan: Gönüllü katılım esasına dayalı olarak Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı tüm

enstitü, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerini
veya gerekli görülen hallerde üniversite içi veya dışından gelen sivil kişileri,

b) Dekan: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,
c) Dekanlık: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,
ç) Diğer danışmanlar: Gerekli görülmesi durumunda danışanların sevk edileceği reh-

berlik ve psikolojik danışmanlık ile psikiyatri hizmetleri sunan personeli,
d) Fakülte: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
e) Manevi danışman: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama

ve Araştırma Merkezinde görev yapan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi
Bilim Dalındaki öğretim elemanlarını,

f) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araş-
tırma Merkezini,

g) Merkez Müdürü: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ğ) Merkez sekreteri: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama
ve Araştırma Merkezi Sekreterini,

h) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
ı) Rektörlük: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; manevi-psikolojik danışmanlık alanını tüm yönle-

riyle bilimsel olarak incelemek, ulusal ve uluslararası akademik ve sosyal alanlarda bu konuya

ilişkin bilgi ve görüş sağlamak, manevi-psikolojik danışmanlığa yönelik ulusal ve uluslararası

alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongreler ve

seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, ihtiyacı olan danışanlara

manevi-psikolojik danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışmalar

yürütür.

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Üniversitenin ilgili birimleri ile diğer resmi ve özel kurumlar ile işbirliği ve ortak

çalışmalar yapmak.

c) Dekanlığın izni ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalış-

maları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve

yayın yapmak.

ç) Konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

d) Manevi-psikolojik danışmanlık ile ilgili her türlü sertifikalı veya sertifikasız eğitim,

kurs ve seminer gibi faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

e) Uygulamalı manevi-psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.

f) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer

çalışmaları ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Merkez Sekreteri.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama

ve eğitim deneyimi bulunan Fakülte bünyesindeki Din Bilimleri Anabilim Dalı, yoksa Kelam

ve İslam Mezhepleri Anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birini

yerine vekil olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Göreve vekalet altı aydan

fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü gö-

revlendirilir.
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Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini

sağlamak.

c) Merkez Birimleri ve proje grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezde görev alacak personeli belirlemek ve görevlendirilmek üzere Rektörün

onayına sunmak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Mer-

kezin tüm faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alın-

masından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Fakültenin konu ile ilgili öğretim elemanları ara-

sından, Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye, Merkez Müdürü ile birlikte toplam beş

üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni öğretim elemanı görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az yılda iki

defa üyelerin salt çoğunluğu ile toplanarak, katılanların salt çoğunluğu ile alacağı kararlarla

aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje Gruplarının kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.

c) Üniversitede Fakülte ve Yüksekokul bölümleri arasında, disiplinler arası işbirliğini

gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.

ç) Merkez Müdürünün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değer-

lendirme sonuçlarını karar haline getirmek.

d) Merkez Müdürünün görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma

programını hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

saptamak.

f) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

g) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezine bildirmek.

ğ) Manevi-psikolojik danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
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Merkez sekreteri

MADDE 12 – (1) Merkez Sekreteri, Merkezin amaçları doğrultusunda sekreterlik de-

neyimi bulunan Fakülte içi veya dışındaki Üniversite personeli arasından Merkez Müdürünün

önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl süre için görevlendirilir. Merkez sekreteri Merkez Mü-

dürünün vereceği görevleri yapar.

(2) Sekreter görevi başında olmadığı zaman yerine aynı işi yapmak üzere Merkez Mü-

dürünün teklifi ve Rektörün onayıyla bir başka Üniversite personeli görevlendirilir.

Manevi danışmanlar

MADDE 13 – (1) Manevi danışmanlar, Merkezin amaçları doğrultusunda manevi-psi-

kolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Fakülte

bünyesindeki öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Manevi danışmanlar yeniden görevlendirilebilir.

(2) Manevi danışmanların çalışma çizelgesi Merkez Müdürü tarafından yapılarak da-

nışmanlara tebliğ edilir. Manevi danışmanların görevleri ve çalışma şekilleriyle ilgili usul ve

esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ile hizmet ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim çalışmalarını iş bölümü

çerçevesinde yürütmek üzere Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, Mer-

kezin çalışma alanlarında Merkez Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir. Ayrıca, uygulama

süreçlerinde -gerekli görülmesi durumunda- Merkezin çalışma alanları dışında kalan fakat da-

nışanın ihtiyacı olan Diğer Danışmanlar başlığı altında değerlendirilebilecek psikolojik danış-

man, psikolog ve psikiyatristlerden oluşacak Merkez alt birimleri kurulabilir. Merkez Birimleri

ve Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürü-

tülür.

(2) Merkez birimlerinde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Mer-

kez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Personel

MADDE 16 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek kişilerce sağlanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Orhangazi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci

fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Danışmanın uygun görmesi şartıyla, GANO’ları 2.50 ve üzerinde olan öğrenciler,

üst yarıyıllara ait derslerden bir dersi, 3.00 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıllara ait derslerden

iki dersi, 3.50 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıllara ait derslerden üç dersi alabilirler.”

“ı) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

1) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk

on haftası içinde yapılabilir.

2) Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir.

3) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

4) Öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir.

5) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

6) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme iş-

lemi yapılamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(1) Bir dersin genel sınavından sonra öğrencinin başarı notu, ara sınavın/sınavların

not ortalamasının % 40-% 60 arası ile genel sınav notunun % 40-% 60’ı toplamı %100 olacak

şekilde belirlenir. Başarı notu ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından bağıl veya mutlak

sisteme göre harf notu olarak verilir. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez.

Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan

düşük olamaz.”

“h) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir. W notu GANO’ya

dâhil edilmez.”

“ı) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ara

sınav ve genel sınavlar hariç, ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamam-

layamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden

itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen

I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/8/2012 28388
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Gazi Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine 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: Gazi Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeviri alanının bilimsel, kültürel, toplumsal ve ta-

rihsel gelişimini bilimsel açıdan incelemek; çeviri alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri takip
etmek; çeviribilim alanının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geliştirilmesine katkı sağla-
mak; alanın gelişmesine yardımcı olacak akademik ve bilimsel projeler hazırlamak; çeviri ala-
nının bilimsel açıdan gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki üni-
versite, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortak bilimsel ve eğitimsel çalışma ve işbirlikleri
planlamak ve yürütmek; bu amaçlar doğrultusunda kamu kurumları ve özel kuruluşlara danış-
manlık ve eğitim desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faali-

yetleri yapar:
a) Çeviri alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuç-

larını yayınlamak.
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b) Çeviribilim konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Yurt içi ve yurt dışındaki devlet kurumlarına, özel kurum ve kuruluşlara ve sivil top-

lum kuruluşlarına yönelik; iktisadî idarî bilimler, hukuk, tıp, mühendislik, eğitim vb. alanlara
ilişkin yazılı ve sözlü çeviri hizmeti vermek.

ç) Merkezin çalışma dillerinden olan Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça,
İspanyolca, Çince, Rusça, Farsça dillerinde özel alan dil eğitimi (diplomatik, tıbbi, hukuk, tek-
nik vb. meslekî dil) vermek.

d) Sosyal bilimler, sağlık bilimleri, doğa bilimleri, mühendislik vb. alanların terimlerine
yönelik, Merkezin çalışma dillerinde internet erişimli veri tabanları ve sözlükler oluşturmak.

e) Yurt dışındaki çeviribilim araştırma merkezleri ile öğrenci, öğretim elemanı ve araş-
tırmacı hareketliliğine zemin hazırlamak.

f) Çeviribilim alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve bilim adamlarının pro-
jelerini desteklemek.

g) Yurt dışındaki çeviribilimciler ile akademik ve bilimsel ortak programlar gerçekleş-
tirmek.

ğ) Çeviri tarihi ve çeviribilim çalışmaları ile ilgili Merkez bünyesinde geniş kapsamlı
arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak amacıyla, yurt dışı ve yurt içindeki üniversite ve merkez
kütüphaneleriyle işbirliği gerçekleştirmek ve ilgili kurumlarda araştırma ve incelemelerde bu-
lunmak.

h) Çeviribilim alanına ilişkin ulusal ve uluslararası kongreler ve Merkezin amaçları
doğrultusunda seminer, konferans, çalıştay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ı) Merkezin çalışma dillerinde çeviri ve özel alan dil eğitimi ile ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla
Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları üç yıl için görevlendirilir. Müdür görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
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c) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
sürdürmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeyle birlikte toplam dokuz üyeden
oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç
kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tara-
fından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir kez olağan olarak ve gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına yönelik araştırma, uygulama, işbirliği ve eğitim-öğretim ile il-

gili çalışma programı hazırlamak ve söz konusu alanlarda kararlar almak.
b) Merkezin kadro ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rek-
tör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda bir kez olağan olarak ve gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yapmak için
çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve katkıda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinin ilk cümlesinde geçen “veya tezsiz” ibaresi ile aynı bendin (3) numaralı alt bendinde
geçen “(Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve
ALES taban puanı, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun talebi üzerine enstitü yönetim ku-
rulunca belirlenir.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin (4) numaralı alt bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Adayın başarı puanı; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim
sınavından alınan notun %20'si ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10'unun toplamından oluşur. Adayın başarılı olması
için hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 60 ve üzeri olması gerekir.
Başarı puanı veya bilim sınavı notu 60’tan daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Yüksek lisans
başarı puanı 60 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan da-
hilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların
başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. İlgili anabilim
dalının talebi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilgili anabilim dalında yabancı dil taban
puan şartı aranabilir. Bu şartı sağlamayanlar, giriş sınavına alınmazlar. Bu şartı sağlayanlar,
giriş sınavına alınırlar ve yabancı dil puanının katkısı %10 olarak hesaplanır. İlgili anabilim
dalının talebi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenen asgari yabancı dil koşul şartını
sağlayamayan öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı mecburiyeti getirilebilir. Bu durumda, öğ-
rencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi zorunludur. Hazırlık sınıfını başarıyla ta-
mamlayan veya hazırlık eğitimi sonrası YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eş-
değer bir sınavdan ilgili anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belir-
lenen puanı alan öğrenci yüksek lisans öğrenimine başlayabilir. Hazırlık sınıfını başarıyla ta-
mamlayamayan veya hazırlık eğitimi sonrası YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
eşdeğer bir sınavdan asgari yabancı dil puanını alamayan öğrenciye, yabancı dil bilgisini kendi
imkanlarıyla geliştirmek üzere bir veya iki yarıyıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda da YDS
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan asgari yabancı dil puanını
alamayan öğrenci yüksek lisans eğitimine başlayabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı azami eğitim
süresinden sayılmaz.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programını normal süresi içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazan-
dırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam
otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Tüm
derslerini başarıyla tamamlamış bulunan öğrenci, dönem projesine yaz döneminde veya yarıyıl
başlarında kayıt yaptırmak ve yaz dönemi/yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
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Anabilim dalı akademik kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek li-
sans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programla-
rında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda, doktora ve tezli yüksek
lisans eğitimi yapılamaz. Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarına öğrenci kabulü ve diğer
hükümlerle ilgili usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2)  Tezsiz yüksek lisans programını normal program süresi içinde başarı ile tamam-
layamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile proje hazırlama hariç, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programlarını normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için dört yıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıldır. Doktora programını
azami tamamlama süresi ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans dere-
cesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Ancak, tez çalışma süresi, dört yarıyıldan az olamaz.”

“(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile normal süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komi-
tesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınav jürisi beş asıl
ve ikisi yedek olmak üzere yedi kişiden oluşur. Ancak, oluşturulan tüm jüriler enstitü yönetim
kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe; 48 inci maddeden sonra gelmek üzere sekizinci bölü-
me aşağıdaki 48/A maddesi eklenmiştir.

“Etik ihlal
MADDE 48/A – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bilimsel ça-

lışmalarda (tez, proje ve benzeri) Yükseköğretim Kurulu bilimsel araştırma ve yayın etiği il-
kelerinde yer alan etik ihlallerden birisinin her hangi bir etik kurul tarafından tespit edilerek
Enstitüye bildirilmesi durumunda, Enstitü yönetim kurulunca öğrencinin enstitüsü ile ilişiği
kesilir, halen yürütülen çalışması durdurulur, çalışması tamamlanmış ise iptal edilir, öğrenciye
diploma verilmişse, diploma iptal edilir ve bu durum Rektörlüğe bildirilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/6/2013 28693
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK

ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi ile yurtdışındaki yük-

seköğretim kurumları arasında uluslararası ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının

işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi ile yurtdışındaki yükseköğretim

kurumları arasında uluslararası ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının işleyişine

ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

ve 50 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çift veya ortak tek diploma: Üniversite ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları

ve diğer eğitim kuruluşları arasında birlikte yürütülen uluslararası ortak lisansüstü eğitim ve

öğretimin tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilen çift veya ortak tek diplo-

mayı,

b) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü programların yürütüldüğü Sosyal Bilimler, Fen

Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Adli Tıp, Atatürk

İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İşletme İktisadı Enstitülerini,

c) Lisansüstü program: Tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

ç) Taraflar: Üniversite ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer eğitim ku-

ruluşlarını,

d) Uluslararası ortak program: Çift veya ortak tek diplomaya yönelik uluslararası ortak

lisansüstü programı,

e) Uluslararası ortak protokol: Üniversite ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları

ve diğer eğitim kuruluşları arasında ortak lisansüstü programın yürütülmesine dair usul ve esas-

ları belirleyen belgeyi,

f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Ortak Programlar ve Uluslararası Ortak Protokol

Uluslararası ortak programlar

MADDE 5 – (1) Uluslararası ortak programlar; taraflar arasındaki akademik işbirliğini

ve etkileşimi sağlamak, program ortağı kurumların güçlü taraflarını bir araya getirerek zen-

ginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin yüksek akademik standartlarda eğitim ve

öğretim almalarına imkân vermek amacını taşır.

(2) Uluslararası ortak programların eğitim ve öğretim müfredatı ve müfredatın uygula-

ma planı taraflarca müştereken hazırlanır.

Uluslararası ortak protokol

MADDE 6 – (1) Taraflar arasında yapılan uluslararası ortak protokolde aşağıdaki hu-

suslar yer alır:

a) Uluslararası ortak programın, kontenjanları, taraflara ait aynı veya farklı müfredatları

oluşturan ders, laboratuvar, uygulama, staj, dönem projesi ve tez gibi etkinliklerin tanımları,

kredileri ve bunların taraflarca kullanım şekli.

b) Uluslararası ortak programın birlikte yürütülmesi, öğretim malzemelerinin ve aka-

demik dokümanların değişimi, öğrenci değişimi ile öğrencilerin çift veya ortak tek diploma

almasının sağlanması ve diğer ilgili hususlar.

c) Tarafların her birinde geçirilecek asgari süreler ve bu sürelerin geçirileceği dönemler

ile toplam süre.

ç) Öğrenci katkı paylarının ödenmesi, öğrenci barınma giderleri ve benzeri hususların

karşılanma yöntemleri.

d) Uluslararası ortak programda uygulanan not sistemleri, başarı koşulları ve başarısız

olunan derslerin telafi şekilleri ve genel not ortalamasının hesaplanma şekli.

e) Uluslararası ortak protokol süresi ve uzatma koşulları.

f) Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde, eğitim ve öğretim dili ile asgari dü-

zeyi dahil aranacak koşullar.

g) Diplomalarda yer alacak ibareler.

(2) Programın işleyişine yönelik olarak tarafların her biri üzerine düşen masraflar ve

yönetim giderleri hakkında, tarafların tabi oldukları mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Uluslararası ortak programlara kayıt yaptıran öğrenciler, taraflar arasında yapılan

ortak protokol hükümleri ile bağlıdır.

(4) Uluslararası ortak protokol, tarafların yetkili organlarınca incelenerek kabul edilir.

Uluslararası ortak programlar, uluslararası ortak protokolün Yükseköğretim Kurulu tarafından

onaylanmasından sonra başlatılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıt ve Kayıt Yenileme ve Yabancı Dil

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin uluslararası ortak programlara kabul edilebilmeleri için

uluslararası ortak protokolde aranan asgari kabul koşullarını yerine getirmeleri gerekir.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Uluslararası ortak programlar için kesin kayıt tarihleri, istenilen bel-

geler ve diğer hususlar, Üniversite tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimle birlikte ilan edilen süreler için-

de öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders alma işlemlerini tamamlayarak kayıtlarını yenilemek

zorundadır. Öğrenciler, tüm kayıt yenileme işlemlerinin takibinden ve tamamlanmasından biz-

zat sorumludur.

(3) Öğrenciler, kayıt yenilemeye ilişkin hususlarda, tarafların tabi oldukları mevzuat

hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Yabancı dil

MADDE 9 – (1) Uluslararası ortak programlar İngilizce, Almanca veya Fransızca dil-

lerinden birinde verilir.

(2) Uluslararası ortak programların bu diller dışında başka bir yabancı dille verilebilmesi

için Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir.

(3) Öğrencilerin uluslararası ortak programda öğrenimlerine başlayabilmeleri için o dili

yeterli düzeyde bilmeleri gerekir.

(4) Yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğrenciler, ilgili üniversitelerin birinde veya döneme

bağlı olarak iki üniversitede de yabancı dil koşulunu sağlayıncaya kadar yoğun dil eğitimi alırlar.

(5) Üniversitede yabancı dil eğitimi alan öğrenciler hakkında, 22/11/2012 tarihli ve

28475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Yoğun dil eğitimi için azami iki yıl süre verilir. Azami sürenin sonunda yabancı dil

koşulunu sağlayamayan öğrencinin uluslararası ortak programla ilişiği kesilir veya talebi üze-

rine Türkçe ya da yabancı dilde öğretim yapan eşdeğer, yoksa yakın programlardan birine ilgili

enstitü tarafından yerleştirilebilir. Ancak bunun için öğrencinin kayıt yaptırdığı dönem ve tarih

itibarıyla, ALES ve eşdeğeri sınavlar ile YDS ve eşdeğeri yabancı dil sınavlarından aldığı

puanın; yerleştirileceği Türkçe veya yabancı dilde öğretim yapan programa kayıt yaptırmak

için aranan taban kayıt puandan daha düşük olmaması gerekir. Öğrencinin kaydolduğu ulus-

lararası ortak program için öngörülen başvuru koşulları arasında ALES ve eşdeğer sınav puanı

aranmamış ise; öğrencinin sonradan aldığı ALES ve eşdeğer sınav sonucu dikkate alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim süreleri

MADDE 10 – (1) Uluslararası ortak programların eğitim ve öğretim süreleri Türki-

ye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olamaz.

(2) Uluslararası ortak programların azami süreleri şunlardır:

a) Normal süresi iki akademik yıl olan yüksek lisans (master) programlarında üç aka-

demik yıldır.

b) Normal süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört, lisans derecesi ile

kabul edilenler için beş akademik yıl olan doktora programlarında ise yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi akademik yıldır.

Ders yükü

MADDE 11 – (1) Bir öğrencinin Üniversitede her dönemde alacağı ders yükü, kayıtlı

olduğu programda verilen ders yüküdür.

Staj

MADDE 12 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uluslararası ortak protokol

hükümlerine göre yapılır.

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 13 – (1) Uluslararası ortak programlarda eğitim ücrete tabidir. Eğitim ve öğ-

retim ücreti ile ilgili olarak, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Or-

tak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Transkript

MADDE 14 – (1) Öğrencinin katıldığı her dönem sonunda hazırlanan transkript bilgi

amacı ile diğer üniversiteye gönderilir. Öğrencinin genel not çizelgesi her iki üniversitede ha-

zırlanır.

(2) Ayrıca, uluslararası ortak program kapsamında eğitim ve öğretim süresini tamam-

layıp Üniversiteye geri dönen öğrenciler, almış oldukları dersleri gösteren transkripti uluslar-

arası ortak program koordinatörüne teslim etmekle yükümlüdür. Koordinatörler, transkriptin

bir kopyasını kendi dosyalarında muhafaza ederek, asıllarını, dosyalarına konulmak üzere öğ-

rencinin bağlı olduğu enstitüye gönderirler.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki ta-

rafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl kayıt dondurma hakkı tanınabilir.

(2) Kayıt dondurma süresinde geçen süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim

süresi boyunca kullanılabilecek toplam kayıt dondurma süresi, normal öğretim süresinin yarı-

sından fazla olamaz.
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Mezuniyet

MADDE 16 – (1) Uluslararası ortak programda kayıtlı bir öğrencinin mezun olabilmesi

için, programdaki tüm ders ve uygulamalarda başarılı olması, staj, dönem projesi, bitirme ödevi,

yüksek lisans ya da doktora gibi gerekleri başarı ile yerine getirmiş olması ve önceden belir-

lenmiş genel ağırlıklı not ortalaması ve üzerinde başarı kazanmış olması gerekir.

Diploma

MADDE 17 – (1) Uluslararası ortak programda, her iki tarafın akademik gereklerini

başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma

veya her iki üniversitenin hazırladığı ortak tek bir diploma verilir.

(2) Öğrenciler, çift veya ortak tek diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her

iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya

hak kazanamazlar.

Disiplin

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

leri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası ortak program koordinatörü

MADDE 19 – (1) Uluslararası ortak programların yürütülmesi ve koordinasyonu için

program ortağı olan ilgili enstitü tarafından bir uluslararası ortak program koordinatörü atanır.

Vize işlemleri

MADDE 20 – (1) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler, program or-

tağı üniversitenin bulunduğu yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları

çerçevesinde vize almakla yükümlüdürler. Uluslararası ortak programın, program koordina-

törleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim

Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve

Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2009 tarihli ve 27376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları: Üniversitede yürütülen uygulamalı araştırmaların
planlanmasında ve istatistiksel değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, araştırma ve uygu-
lama projeleri planlamak ve yürütmek, istatistik, biyoistatistik ve ilgili konularda yayın, eğitim,
proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, Üniversiteyi ilgilendiren anketlerin hazırlanması,
uygulanması, verilerin toplanması ve analizlerini gerçekleştirmek ve Dünya Üniversiteleri Sı-
ralamaları ile ilişkili süreçleri gerçekleştirmektir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu: Müdür tarafından önerilen ve merkezin amaçları

ile ilgili alanlarda bilim uzmanı olan yedi aday arasından Rektör tarafından seçilerek görev-
lendirilen dört üye ile Merkez Müdürü ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi kişiden
oluşur. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü-
resi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkez
Müdürünün daveti üzerine ayda en az iki defa, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-
niz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversiteye geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin, önceden almış oldukları
derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar ortalamalara ka-
tılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/10/2012 28438

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/10/2009 27376
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ

İŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-
niz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci
İşleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Üniversiteye geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin, önceden almış oldukları
derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar ortalamalara ka-
tılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ

İŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-
niz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme
ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(3) Üniversiteye geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin, önceden almış oldukları
derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar ortalamalara ka-
tılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/10/2012 28438

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2012 28438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2013 28545
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Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Labora-
tuvarı 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: Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama mer-

kezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma
açılmasını sağlamak.

b) Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine
ve disiplinler arası bilimsel çalışmalara rutin analiz ve ölçme hizmeti ile destek sağlamak.

c) Teknolojik gelişmelere yönelik olarak verilebilecek olası projeleri öngörerek ve sü-
rekli izleyerek laboratuvardaki cihazların, projeler kapsamında gerçekleştirebilecek çalışmalara
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
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ç) Kamu/özel kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak araştırma, geliştirme, inceleme,
uygulama ve projeler ile bu kişi/kuruluşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, danış-
manlık hizmeti vermek.

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi iş-
birliğini güçlendirerek uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

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

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahısların analiz taleplerini yönetim kurulunca belirlenecek ücret karşılığında gerçekleştirmek.
b) Merkezdeki mevcut cihazların tanıtılmasına, kullanım amacına, bu cihazlarla hangi

tür araştırmaların veya analizlerin yapılabileceğine dair araştırmacıların gelişimine yönelik
kurslar ve programlar düzenlemek.

c) Bilimsel görüş bildirmek, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak, ayrıca bu hiz-
metlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.
d) Merkezin kuralları doğrultusunda Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların

kullanımına açık, ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma
koşullarını sağlayarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak.

e) Konusunda uzmanlardan oluşan bilimsel araştırma grupları kurarak ulusal ve ulus-
lararası düzeylerde bilimsel araştırma projelerinin hazırlamasına katkı sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve ulus-
lararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler
düzenlemek.

g) Merkezin bir bütün veya parça parça ulusal veya uluslararası standartlara göre akre-
ditasyonu için gerekli faaliyetleri; çevre ve etik ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ger-
çekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili bilim, teknoloji, yenilik

alanında gerekli ve yeterli niteliklere sahip olan en az beş yıllık tecrübeli Üniversite öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede so-
rumludur.

(2) Müdür, Üniversitenin öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona er-
diğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin faaliyetlerini stratejik hedefleri ve eylem planına uygun şekilde yürütmek,

çalışmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.
c) Merkezde yürütülen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve

yönetim kuruluna rapor sunmak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirlemek.
e) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
f) Merkezi araştırma laboratuvarının bütçesi ile eylem planı ve faaliyet raporunu ha-

zırlamak, bu raporu Rektör ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
ğ) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
h) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili bir sonraki yıla ait çalışma progra-

mını hazırlamak.
ı) Merkezde hizmet ve analiz görevlerini gerçekleştirecek uzman personelin görevlen-

dirilmesi için Rektörün onayına sunmak, bu kişilerin güncel eğitimlerinin sağlanması için ge-
rekli imkan ve ortamı oluşturmak.

i) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektöre sunmak.
j) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır ve merkezin altyapısıyla
ilgili her türlü idari ve mali sorumluluğa haizdir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dâhil olmak üzere en az beş en
fazla dokuz üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı dışındaki diğer üyeler; Merkezin faa-
liyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilir
ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir olağan toplantı yapar. Müdür gerekli gördüğünde Yö-
netim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına yönelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.
b) Merkez tarafından verilen hizmetin ve cihazların analiz ücretlerini belirlemek.
c) Stratejik hedeflerle uyumlu, Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve

yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
d) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.
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e) Merkezin bütçesini görüşüp karara bağlamak.
f) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uy-

gun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
g) Özel sektörle ortak projeler geliştirmek, ortak yatırım planlama hususlarında karar

vermek ve Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili bilgi ve tecrübesi
olan; Üniversite içinden veya dışından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeni-
den Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde
bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunur.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulduğunda ön-
görülen süre kapsamında farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üye-
leri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir. Çalışma grupları, başkan dâhil olmak
üzere Üniversite içinden veya dışından konusunda uzman en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Görevini tamamlayan ve ihtiyaç duyulmayan çalışma grupları Müdürün teklifi ve
Yönetim Kurulunun kararı ile kapatılır.

(3) Görevi biten ve kapatılan çalışma gruplarının başkan ve üyelerinin görevleri sona
erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-
kümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, uzman, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektörlük tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı
ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

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

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2011 tarih ve 28064 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, Üniversiteye ilk kayıt sıra-
sında yapılır. Ancak, yeterlilik sınavı ile Üniversite tarafından geçerli kabul edilen merkezi
veya uluslararası sınavlardan birinde başarılı olan öğrenciler, doğrudan kendi bölümlerine/prog-
ramlarına kayıt olur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yeterlilik sınavı, güz ve bahar yarıyılı başında öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini
belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ile hazırlık sınıfına
devam edip yılsonu sınavından başarılı olan öğrenciler, önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim
programına devam etmeye hak kazanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yeterlilik sınavında 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü puan almış olanlar,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, yılsonu sınavından 100 üzerinden en az

50 alamayan ve genel başarı notu en az 60 olmayan öğrenciler başarısız sayılır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Tunceli Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci
ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet
sınavı ve mezuniyet sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/9/2011 28064

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/5/2012 28299
2- 6/1/2013 28520
3- 31/5/2013 28663
4- 23/1/2014 28891
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dekanlıkça/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve sınavlardan en az on gün önce ilan edilir.
Aynı yarıyıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin sınavı aynı günde yapılabilir. Öğ-
renciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer bel-
geleri yanlarında bulundurmak zorundadır.”

“(7) Mezuniyet sınavı: Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki şartları daha önce yerine
getirmek kaydıyla mezuniyet aşamasına gelip, en fazla üç dersten FF notu olan öğrenciler için
yapılan sınavdır. Mezuniyet sınavı, mezun olmak için, dönemine bakılmadan mezuniyet sınavı
durumuna düşülen yarıyıl sonu sınavını takip eden ay içerisinde yapılır. Mezuniyet sınavında
başarılı olmak için en az CC harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde
ara sınav notu dikkate alınmaz. Öğrenci mezuniyet sınavına öğrenimi boyunca bir kez başvu-
rabilir. Mezuniyet sınavı için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Tunceli Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tunceli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

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

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (TÜZEM): Tunceli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Tunceli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Tunceli Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Tunceli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/8/2011 28021

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2014 28973
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Tunceli

Üniversitesi ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil ders, kurs,
seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında Uzaktan öğre-
tim için plan, program, eşgüdüm, sınav ve sınav organizasyonu, sınavların değerlendirilmesi
ve uygulama faaliyetlerini yürüterek;

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
arttırmak ve bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarıyla eğitimin etkinliğini
arttırmak,

c) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların Uzaktan öğretim ihtiyaç ve
isteklerinde yardımcı olmak,

ç) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitimde e-öğrenme temelli
ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek, Uzaktan ve Açık Öğretim ile ilgili hazırlanması gerekli olan tüm ders malzeme-
lerinin hazırlanmasını sağlamak,

d) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmak,
f) Uzaktan öğretim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,
g) Üniversitede Uzaktan öğretime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü

idari, teknik ve akademik tedbirleri almak,
ğ) Uzaktan öğretimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının aksaksız bi-

çimde çalışmasını sağlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,
h) Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları

ihtiyaca göre güncellemek,
ı) Uzaktan öğretim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için

internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,
i) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda Uzaktan

öğretim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin
verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,

j) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, Uzaktan öğretimle ilgili araş-
tırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak ve yayınlar yap-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitedeki Uzaktan öğretim programları kapsamında yürütülen ön lisans, lisans

tamamlama, lisans, lisansüstü, ikinci üniversite ve sürekli eğitimin yanı sıra ders, kurs, seminer,
konferans, sertifika programı gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek ve
Senatonun onayına sunmak,

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için Uzaktan öğ-
retim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programları planlamak
ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak,

c) Uzaktan öğretim ile Yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları
ile diğer Yükseköğretim kurumları için programlar planlamak ve uygulamak,
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ç) İlgili mevzuat çerçevesinde Türkiye’nin ve Dünyanın farklı üniversitelerinde alanın-
da uzman akademisyenlerle ortak ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eği-
tim için gerekli altyapıyı sağlamak,

d) Amaçları doğrultusunda, uzaktan öğretimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknoloji-
lerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime
ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,

e) Uzaktan öğretimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,

f) Üniversiteler, TÜBİTAK ve iletişim hizmeti sunan yerli ve yabancı kurum ve kuru-
luşlarla ilişkiler kurmak ve sürdürmek,

g) Uzaktan öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için uluslararası

uzaktan öğretim içerik hazırlama standartlarına uygun ders içerikleri hazırlamak,
h) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım oto-

masyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-
manlık hizmeti vermek ve gerekli koordinasyonları sağlamak,

ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ni-
telikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak,

i) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu
eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalarına yönelik proje geliştirmek,
geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre Uzaktan öğretime bağlı her türlü
görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek,

k) Uzaktan öğretim programları ile ilgili her türlü sınav organizasyonlarını yapmak, sı-
navların uygulanması ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden
iki tanesini yardımcı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdürün altı aydan fazla süre
ile görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve aynı usul ile yeni bir Müdür
görevlendirilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcı-
larından biri Müdüre vekalet eder. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetimi altındaki birimleri Merkez amaçları doğrultusunda yönetmek,
c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
ç) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak ilgili bölüm ve birimlerle eş gü-

dümü sağlamak,
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları

uygulamak,
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e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak  Yönetim
Kurulunda görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile işbirliği yapmak,
ğ) İşbirliği yapılan akademik birimin ders vermek üzere belirlediği öğretim elemanlarını

Yönetim Kurulundan geçirerek Rektör onayına sunmak,
h) Uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında

ilgili kurullara katılmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (l) Yönetim Kurulu Müdür ile birlikte yedi kişiden oluşur. Müdür dışın-

daki üyeler; Uzaktan öğretim ile ilgili Rektör Yardımcısı ve Rektörün Üniversitenin aylıklı ve
devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği öğretim ele-
manlarından oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi
bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. İlgili
Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az altı kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde
başkanın oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılma-
yan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (l) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle il-

gili tavsiye kararları almak,
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili kararlar almak,
g) Programda yer alacak içeriklerle ilgili uluslararası standartları takip etmek ve gözden

geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yayım komisyonu
MADDE 12 – (1) Uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin her türlü eğitim malzemesinin

hazırlanması sürecini koordine etmek amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenen beş üyeden
oluşur.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; Müdürün talebi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

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

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2014 – Sayı : 29060



14 Temmuz 2014 – Sayı : 29060                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2014 – Sayı : 29060



T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Temmuz 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 29060 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
ESAS NO : 2013/413 
KARAR NO : 2014/304 
KARAR TARİHİ : 26/05/2014 
SANIK : ENDER ÖRNEK 
TC. KİMLİK NO : 45262009996 
BABA ADI : MEHMET 
DOĞUM TARİHİ : 25/09/1968 
DOĞUM YERİ : ELAZIĞ 
SUÇU : KARŞILIKSIZ YARARLANMA  
SUÇ TARİHİ : 19/10/2012 
VERİLEN CEZA : 10 AY HAPİS CEZASI(ERTELENMİŞ) 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araştırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30 
maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 
kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün 
sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 5894 

————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2013/340 
KARAR NO : 2014/303 
KARAR TARİHİ : 26/05/2014 
SANIK : SEVGİ ÇETİNKAYA 
TC. KİMLİK NO : 12334481882 
BABA ADI : RAMAZAN 
DOĞUM TARİHİ : 07/01/1985 
DOĞUM YERİ : İZMİR 
SUÇU : TEHDİT-YARALAMA 
SUÇ TARİHİ : 26/05/2014 
VERİLEN CEZA : TEHDİT-(BERAAT) YARALAMA - (1 YIL 3 AY HAPİS TECİLLİ) 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araştırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30 
maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 
kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün 
sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 5893 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/890 

KARAR NO : 2014/76 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Sebahattin ÖZDOĞANLAR, Haydar ve Çiler oğlu, 25.04.1986 

doğumlu, Bursa Osmangazi Kızyakup Mah. nüfusuna kayıtlı. 

(TC NO: 28255371430) 

SUÇ : 1 - İZİN TECAVÜZÜ 

  2 - MEHİL İÇİ İZİN TECAVÜZÜ 

SUÇ TARİHİ : 1 - 03.07.2007 - 18.12.2007 

  2 - 04.04.2008 - 07.04.2008 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 21.04.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 

1 - Resmi Gazete’nin 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı nüshasında yayınlanan Anayasa 

Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 21012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As.CK’da yer alan 

suçlar yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine kanuni engel teşkil eden AsCK 

nın 47. Maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı kanunun 12. Maddesi ile değiştirilen "A" bendinin 1. 

Ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As.CK"da yer alan suçlar 

ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin uygulanmasına 

kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı kanunun 1. Maddesine eklenen AsCK nın Ek-8. Maddesinin 

ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak As.CK"da yer alan suçlar ile 

ilgili olarak 5271 sayılı CMK.nın 231/5,6. Maddelerinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5739 sayılı kanunu 1. Maddesi 

ile eklenen AsCK Ek-10. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline 

ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6 ncı Kolordu K.lığı Askeri Mahkememizin 

31.08.2009 gün ve 2009/679-967 E.K. sayılı mahkumiyet ilamı hakkında lehe kanun 

değerlendirmesinin yapılması amacıyla yapılan yargılama NETİCESİNDE; 

A) Hükümlü Sebahattin ÖZDOĞANLAR"ın 03.07.2007-18.12.2007 tarihleri arasında 

izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K'nun 66/1-b maddesi 

gereğince TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, hükümlü 

hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri 

uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20 YTL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek 

Hükümlünün NETİCETEN ALTIBİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 

hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde Hükümlünün, ödeme 

güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 

varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan 

nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte 

ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin hükümlüye İHTARINA, (huzurda 

bulunmayan hükümlüye ihtarat yapılamadı), 

Hükümlünün suç tarihinden önce kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün bulunması ve 

yargılama sonucunda tekrardan suç işlemeyeceği yönünde olumsuz kanaat oluşması nedeni ile 
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5237 sayılı T.C.K.'nın 51/1-a,b maddesi ve 5271 sayılı CMK"nun 231/6-a,b maddesi uyarınca 

objektif ve sübjektif şartın gerçekleşmediği anlaşıldığından hükümlü hakkında tertip edilen 

cezanın ertelenmesine ve hükümlü hakkında tertip edilen karar hakkında hükmün açıklanmasını 

geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, 

Hükümlünün 18.12.2007 - 24.12.2007 tarihleri arasında yolda geçirdiği sürelerin ile 

24.12.2007- 25.02.2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK 63 maddesi 

gereğince cezalarından MAHSUBUNA. 

B) Hükümlü Sebahattin ÖZDOĞANLAR’ın 02.04.2008 - 07.04.2008 tarihleri arasında 

mehil içi izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K' nun 68/1 maddesi 

gereğince TAKDİREN İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, hükümlü 

hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri 

uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20 YTL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek 

Hükümlünün NETİCETEN BİN (1000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 

hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde Hükümlünün, ödeme 

güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 

varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan 

nihai adli para cezasının hükümlüden, 8 ayda ve birbirini takip eden 8 eşit taksitte 

ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin hükümlüye İHTARINA, (huzurda 

bulunmayan hükümlüye ihtarat yapılamadı), 

Hükümlünün suç tarihinden önce kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün bulunması ve 

yargılama sonucunda tekrardan suç işlemeyeceği yönünde olumsuz kanaat oluşması nedeni ile 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/1-a,b maddesi ve 5271 sayılı CMK"nun 231/6-a,b maddesi uyarınca 

objektif ve sübjektif şartın gerçekleşmediği anlaşıldığından hükümlü hakkında tertip edilen 

cezanın ertelenmesine ve hükümlü hakkında tertip edilen karar hakkında hükmün açıklanmasını 

geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, 

Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. İş bu kararlar 

duruşma Hâkimi Teğmen Faruk SAVAŞ, iddia makamında Askeri Savcı Hâkim Tğm. Hasan 

ÖZBEK ve tutanak katibi P.Er Mehmet AKTEPE hazır oldukları halde HÜKÜMLÜNÜN 

YOKLUĞUNDA, 353 sayılı kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. maddeleri uyarınca hüküm 

yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen 

yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) içerisinde mahkememize ya da herhangi 

mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine kararı 

temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı bulunduğu veya en yakın askeri 

komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve tutukevi müdürlüğüne ya da 

bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz yoluna başvurabileceği 

alenen okunup usulen tefhim olundu. 

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. 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/383 

KARAR NO : 2013/1057 

SANIK KİMLİĞİ : Ümit HAS YILMAZ, (T.C. No: 11719866054), Hayrullah ve 

Durşen oğlu, 1988 d.lu, Burdur, Altınyayla, Kızılkaya Köyü 

nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : İHMAL SURETİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK 

SUÇ TARİHİ : 21.07.2008 - 26.10.2008 tarihleri arasında 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 25.12.2013 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 

1 - Sanık Ümit HAS YILMAZ' ın 21.07.2008 - 26.10.2008 tarihleri arasında As.CK'nın 

144 üncü maddesi delaletiyle TCK'nın 257/2 nci maddesinde belirtilen görevi ihmal suçunu 

işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de; müsnet suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit 

olmaması nedeniyle CMK'nun 223 ncü maddesi uyarınca sanığın BERAATINA, 

2 - Meydana gelen 4.600,58 TL'lik hazine zararının takip ve tahsili için bu hazine 

zararının saklı tutularak kamu zararının tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca sanığın suç tarihindeki birlik komutanlığına bildirimde 

bulunulmasına, 

3 - Dava dosyasının kesinleşmesine müteakip Kırıkhan 1 nci Hudut Tabur Komutanlığına 

ait olan 2008 Yılı bütçe hesap teftiş evrak sandığının Milli Savunma Bakanlığı Arşiv 

Müdürlüğüne iadesine, 

4 - Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında toplanan delillere göre resmi evrakta sahtecilik 

suçunun 353 sayılı Kanun uyarınca işlendiği kanısına varıldığından Askeri Savcılığa suç 

duyurusunda BULUNULMASINA, 

Sanığın YOKLUĞUNDA, TALEBE AYKIRI olarak karar verildi. 

Verilen bu karar herkes ayağa kaldırılmak suretiyle okundu, gerekçesi ana çizgileriyle 

açıklandı. Verilen bu karar duruşma Hakim Üsteğmen Turgay TONGA (2010-33), iddia 

makamında Hâkim Ütğm. Gani ÇETİNTAŞ (2010-24) ve tutanakta tutanak katibi sivil memur Ali 

KARAKAYA (K-03 GH-88) oldukları halde karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 

254, 196, 197, 205, 209 ve 212. Maddeleri uyarınca sanığa, Askeri Savcıya ve komutana 

tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta  

(7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu 

cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi Mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan 

ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Sanık hakkındaki beraat hükmü 6.Mknz.P.Tüm.K.lığı Askeri Savcılığınca sanık aleyhine 

bozulması talebi ile temyiz edilmiştir. 

Yukarıda yazılı kararın ve 6.Mknz.P.Tüm.K.lığı Askeri Savcılığının temyiz talebi 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. 
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14 Temmuz 2014 – Sayı : 29060 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/1433 

KARAR NO : 2013/800 

SANIK KİMLİĞİ : Burak EMRECİKSİN (T.C.NO: 53818172094); Murat ve Katibe 

oğlu, 30.08.1992 - Eminönü doğumlu, Kars/Merkez Yalçınlar Köyü 

nüfusuna kayıtlı. Osmaniye/Toprakkale 2.Mühimmat Bölge 

Komutanlığı 25. Mühimmat Bölük Komutanlığı emrinde görevli 

Bkm. Er iken terhisli 

SUÇ  :  EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR 

SUÇ TARİHİ : 23.02.2013 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 02.10.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık terhisli Bkm. Er Burak EMRECİKSİN 23.02.2013 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu 

işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As CK' nın 87/1 (ikinci cümlesi) gereğince takdiren ÜÇ 

AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 

5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak İKİ AY ON 

BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 

alınarak, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3,50,/1-a 

ve 52/2 nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına 

çevrilerek sanığın NETICETEN BİN BEŞ YÜZ (1500) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan 

nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili alinde sanığın, ödeme güçlüğü çekeceği ve 

sosyal hayatının bundan olumsuz etkileneceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK'nın 52/4 

üncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan 24 ayda ve 

birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 

yasanın 52/4 üncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (ihtar yapılamadı), 

Sanık hakkında tertip olunan para cezasının yasal imkansızlık nedeniyle 

ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA, 

Sanığın suç tarihinden önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle 

hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA, 

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 

353 sayılı kanunun 195-196 ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 

komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 

hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 

bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe 

ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak 

bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen 

tefhim olundu. 

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. 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Yer Silosundan Kanallara Pancar 

Taşınması Hizmet Alımı İşi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/82828 

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 : 2014/2015 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki +- % 20 toleranslı 120.000 ton pancarın 

damperli kamyonlarla pancar kanallarına taşınarak 

boşaltılması Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : 125 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25.07.2014 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 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - 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. 6245/1-1 
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NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.–Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya dönemi (±) % 20 toleranslı tahmini 45.000 Ton Şeker Pancarının, 

“Alpulu Şeker Fabrikası Kantarlarından Susurluk Şeker Fabrikasına Karayolu İle Nakliyesinin 

Yapılması Hizmet Alımı İşi” T.Ş.F.A.Ş.- Genel Müdürlüğü “Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği” 

esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/81206 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü 39570-Alpullu/ 

KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0288 523 22 40(5 Hat), Faks: 0288 523 12 60 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  

 

b) İşin yapılacağı yer : Şartname eki listede gösterilen, bölge 

şefliklerimize bağlı kantarlardan, Susurluk Şeker 

Fabrikası’na karayolu ile pancar nakliyesi 

yaptırılacaktır. 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihleri  : Şartname eki verilen listede belirtilmiştir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Alpullu Şeker Fabrikası-Toplantı Salonu. 

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 25/07/2014 Cuma günü, Saat 14.00 

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı (Alpullu Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi Alpullu/BABAESKİ) 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 25/07/2014 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Alpullu-BABAESKİ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu 

tutulmayacaktır) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6249/1-1 
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AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 60.000 KG 

BANT KAYDIRICI ÜRÜNÜ VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 12.000 KG BANT KAYDIRICI ÜRÜNÜ OLMAK 

ÜZERE TOPLAM 72.000 KG BANT KAYDIRICI ÜRÜNÜ ALIMI KAPALI ZARFLA 

TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 60.000 Kg. ve Erzincan Fabrika 

Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 12.000 Kg. olmak üzere toplam 72.000 Kg. Bant Kaydırıcı ürünü 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA" 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

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

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 Ağustos 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 08 Ağustos 2014 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6231/1-1 

————— 

AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

15.000 ADET PLASTİK KASA ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK 

SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 15.000 adet 

Plastik Kasa kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında 

temin edilebilir.  

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

4 - Firmaların tekliflerini en geç 11 Ağustos 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı  

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 11 Ağustos 2014 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6230/1-1 
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65000 TİPİ YHT SETLERİNE 10 ADET KABİN TERMİNAL ÜNİTESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/78681 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1735    Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 06/08/2014 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 

2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5985/1-1 

————— 

YHT 65000 TİPİ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNE AİT PANTOGRAFLARIN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE TAMİR BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014 /78668 

Miktarı:8 Adet 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1735 Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 07/08/2014 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 

2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5986/1-1 
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B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/78481 

İdarenin: 

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

GAR/AFYONKARAHİSAR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:  

Afyon-Akşehir, Argıthan-Ilgın arası 120 Km. yol yenilenmesinde kullanılmak üzere B70 

beton travers (Teknik şartnameye göre-Çobanlar İstasyonu 17.715 adet, Çay İstasyonu 20.000 

adet ve Sultandağı istasyonu 20.000 adet olmak üzere toplam 57.415 adet) satın alınacaktır.  

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

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

belirtilmiştir. 

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

Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 05/08/2014 günü saat 14:30’a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6150/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 1.262,50 TL. ile en çok 41.300,00 TL. arasında değişen; 

21/07/2014 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 130,00 TL., en 

çok 4.130,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 48 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi/Van adresindeki 

ihale salonunda 22/07/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve 

söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 

26 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir.     

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.    

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 6149/1-1 
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1 ADET SİMÜLTANE TGA/DSC CİHAZI VE 1 ADET DİFERANSİYEL TARAMALI 

KALORİMETRE (DSC) CİHAZI ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

1 adet Simültane TGA/DSC Cihazı ve 1 adet Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 

Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/80196 

1-İdarenin  

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6  42151 KARATAY/KONYA  

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 – 5263 Faxs: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Simültane TGA/DSC Cihazı ve 1 adet 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Cihazı 

Alımı  

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 15/12/2014 

tarihine kadar teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24/07/2014 - Saat: 10:00 

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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dökümanları arasında ihale 

makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en 

düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6  42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No:6 42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6122/1-1 
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LİKİT KROMATOGRAFİ SIRALI TRİPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRE 

CİHAZI ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Likit Kromatografi Sıralı Triple Quadrupole Kütle Spektrometre Cihazı Alımı 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/80189 

1-İdarenin  

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6 42151 KARATAY/KONYA  

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 – 5263 Faxs: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Likit Kromatografi Sıralı Triple Quadrupole 

Kütle Spektrometre Cihazı Alımı  

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü.İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 15/12/2014 

tarihine kadar teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/07/2014 - Saat: 10:00 

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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2014 – Sayı : 29060 

 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dökümanları arasında ihale 

makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en 

düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6  42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No:6 42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6121/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız sahasında ve bağlı Ziraat Bölge Şefliklerinde mevcut 11 Ad. Elektrik tahrikli 

6 Ad. Dizel Seyyar Pancar boşaltma makinesi ile kampanya süresince silolara pancar boşaltılması 

hizmet alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 

eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale Kayıt numarası  : 2014/76393 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539  

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya döneminde fabrikamız 

sahasında ve bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri pancar 

kantarlarında mevcut seyyar pancar boşaltma makinaları 

ile üretim kampanya süresince yaklaşık 484.000 ton 

pancarın silolara boşaltılması.  

b) Yapılacağı yer : Fabrika Merkez ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri.  

c) İşin süresi : Kampanya süresince yaklaşık 90 (Doksan) gündür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati : 24/07/2014 - 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; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

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

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

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

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

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

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

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge  

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.3.2. İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde 

çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış 

operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.  

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boşaltma makineleri 

işletilmesi işleri ile iş makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.)ile yapılan hafriyat işleri kabul 

edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihale kantar bazında kısmi teklife açıktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 6098/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Konya-Bozkır Özlem Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Konya-Bozkır Özlem Küçük Sanayi Sitesi 

altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

1 - İdarenin 

Adresi : Demirasaf  Cad. Sanayi Sitesi No: 7 Bozkır/KONYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Konya-Bozkır KSS’ye ait yol, açık çalışma sahası, 

içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve elektrik şebekesi 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi   

b) Yapılacağı yer : Bozkır/KONYA 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 1.270.000.- TL 

f) Geçici teminatı : 88.900.-TL  

3 - İhalenin 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu   Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 05/08/2014 - Saat : 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

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

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

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

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

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

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

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

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

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

bildirimi.    

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

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

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

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

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

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

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

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

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

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Bozkır Özlem KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Demirasaf  Cad. Sanayi Sitesi No: 7 Bozkır / 

KONYA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

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

odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6095/2-2 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Karayolu Pancar nakliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/78095 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii/37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2014/2015 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan 

Fabrikamıza 60000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi. 

 
KANTAR 

ADI 

YÜKLENİCİ TARAFINDAN 

TAŞINACAK PANCAR 

MİKTARI (TON) 

PANCAR GÜNLÜK SEVK 

PROGRAMI (TON) 

1. Tüney 4000 120 

2 Devrekani 14000 350 

3. Seydiler 6000 200 

4. Göl 4600 150 

5. Taşköprü 31000 950 

6. Tosya 400 30 

 TOPLAM 60000 1800 

 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren tahmini 60 (Altmış) takvim günü olup 

kampanya başlamadan önce verilecek termin programına 

göre belirlenecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24.07.2014 – 10:30 

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.4.ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) 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, 

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.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 kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

Yok 

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

kriterler:  

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler 

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 tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 
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b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

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. 

4.4.2. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin 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.  

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

6 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. 

Dahil) 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

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

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni 

Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - 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 istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

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

Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz İhaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve uygun bedeli saptamakta serbesttir. 

 6045/1-1 
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(10X10X150 CM) 350 M3 VE (10X10X200 CM) 350 M3 TOPLAM 700 M3 

ÇAM KADRON (3. SINIF ÇAM KADRON) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/75982 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin  

     adı ve miktarı : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 

700 m3 Çam Kadron (Teknik şartnameye göre) satın 

alınacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 04/08/2014 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü - AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ - TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle 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. 6102/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 

Ankara Valiliği İl Disiplin Kurulunun: 17.06.2014 gün ve 499-01-S-89 K. 69234 E. No’lu 

ceza kararı 

Özlem GÖKENÇ – Mimar Sinan Ortaokulu Eski Hizmetlisi 

26-27-28-29-30 Kasım 2012 tarihlerinde 5 (beş) gün özürsüz ve kesintisiz göreve 

gelmediğiniz. İddiaları sübut bulmuştur. 

Konuya ilişkin savunma da vermediğinizden 657 Sayılı DMK’nın 126. Maddesi 

gereğince kademe ilerlemesinin 3 (üç) yıl müddetle durdurulması cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 6144/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dilbilimi Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Balıkesir Üniversitesi İbn-i Haldun Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Bursa Orhangazi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gazi Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Çift veya Ortak Tek Diplomaya Yönelik Uluslararası

Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim

Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav

Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim
Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tunceli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 8/7/2014 Tarihli ve 2014/3174 Sayılı Kararı

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




