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YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN
YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerleri ile işveren veya işveren vekillerini kapsar.
(2) Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:
a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınır.
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmez.
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan
sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı
ve 30 uncu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açıköğretim: Belli bir öğretim mekânına ihtiyaç duyulmayan, devam zorunluluğu
olmayan ve eğitim konularının kitaplar, radyo, televizyon, internet gibi araçlarla sunulduğu
öğretim türünü,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Eğitim programı: Eğitim konularının, içeriği, araçları, süreleri, eğiticileri gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı,
ç) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
d) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve
İzleme Programını,
e) İşveren: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde, çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
f) İşveren vekili: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde, işveren adına hareket eden,
işin ve işyerinin bütününün yönetiminde görev alan kişiyi,
g) Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren
vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen
görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en
az 10 dakika ayırmak zorundadır.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek
isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütme yükümlülüğü
İSG-KATİP’e kayıt tarihi itibari ile başlar.
(4) Eğitimi tamamlayan işverenin ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, ondan az çalışanı olan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; yeni işyerinin
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence İSG-KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilecek kişinin işveren vekili
olması esastır. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış
sayılır.
(5) Birinci fıkrada belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri
dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanunda ilgili mevzuatta işverenler
için öngörülen yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
MADDE 6 – (1) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, 15/5/2013
tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri esas alınır.
(2) İş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesi sahibi olan işveren veya işveren
vekilleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerini kendileri verebilir.
Sağlık gözetimi
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında eğitim alan işveren veya işveren vekillerinin üstleneceği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri; işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri kapsamaz.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetler, işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi Kanunun
15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.
Çalışma ortamı gözetimi
MADDE 8 – (1) Kanun ve alt düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca işyerinde
yapılması gereken ölçümler, Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Kapsamı, Eğiticilerin Nitelikleri, Eğitim Programı ve Programlara Başvuru
Eğitimin kapsamı ve şekli
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; işveren veya işveren vekillerine verilecek
eğitimin programı, asgari ek-1’de belirtilen konuları içerir.
(2) Eğitim programları açıköğretim yoluyla düzenlenir.
(3) Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle
desteklenmiş bir şekilde hazırlanır.
Eğitim verecekler ve eğiticilerin nitelikleri
MADDE 10 – (1) Eğitimler; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde
sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla
protokol yapmak suretiyle verilir.
(2) Ek-1’deki eğitim konularını hazırlayacak veya verecek eğiticilerde, uzmanlık alanları dikkate alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği
uzmanlığı eğitici belgesine sahip olma şartı aranır.
Eğitim programı
MADDE 11 – (1) Eğitim programı, Bakanlıkla protokol yapan üniversiteler tarafından
Genel Müdürlüğün onayına sunulur.
(2) Onay verilmeyen eğitim programı ile eğitime başlanamaz.
(3) Genel Müdürlük, onaya sunulan eğitim programında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
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Eğitim programlarına başvuru
MADDE 12 – (1) Başvurular, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlendiği şekilde yapılır.
Eğitimin süresi
MADDE 13 – (1) Eğitim, ek-1’de yer alan eğitim konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul bir süreye göre tasarlanır. Bu süre her hâlükârda ek-1’ de yer
alan ders saatlerinin toplamından az olamaz.
(2) Her bir eğitim konusunun içeriği bütünlük oluşturacak şekilde birbiri ardına sıralanır.
Eğitimin tamamlanması, belgelendirme ve ücreti
MADDE 14 – (1) Bakanlıkla protokol yapan üniversitelerce; eğitim sonunda yapılacak
sınavdan başarılı olanlara, ek-2 örneğindeki içeriğe uygun protokolle belirlenen eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir.
(2) Sınavda, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır.
(3) Sınavda başarılı olanlar; protokolde belirlendiği şekilde, üniversitelerce Genel Müdürlüğe bildirilir.
(4) Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin üçte birini geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar
tarafından ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol ve Denetim Yetkisi
Genel Müdürlüğün yetkisi
MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük, eğitimleri kontrol ve denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Eğitimlerde herhangi bir uygunsuzluğun tespiti halinde uygunsuzluk giderilinceye
kadar eğitim programı Genel Müdürlükçe durdurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İşyerinin kapsam dışında kalması
MADDE 16 – (1) İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının 10 ve
üzerine çıkması durumlarında, altmış gün içerisinde 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılır.
(2) İşveren veya işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenmek istememesi halinde de birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılır.
Eğitim tamamlama belgesi bulunmayan işverenler veya işveren vekilleri
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında eğitim almak istemeyen veya eğitim tamamlama belgesini almaya hak kazanamayan işveren veya işveren vekilleri 16 ncı maddede
belirtilen Yönetmelik hükümlerine tabidir.
İşyeri Hekimliği veya İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip işveren veya işveren
vekilleri
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı
belgesi bulunan işveren veya işveren vekilleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen hizmetler
hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde işyeri hekimliği belgesi bulunan işveren
veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyeri
MADDE 19 – (1) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde her bir işveren
veya işveren vekilleri ayrı ayrı eğitim almak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankaya Üniversitesi bünyesindeki fakülte
ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri
ile ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile
ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) İlgili fakülte kurulu: Çankaya Üniversitesi bünyesindeki fakülte veya yüksekokulların kurullarını,
c) İlgili yönetim kurulu: Çankaya Üniversitesi bünyesindeki fakülte veya yüksekokulların yönetim kurullarını,
ç) Mütevelli Heyeti: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
e) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
f) ÖİM: Çankaya Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
g) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yönetmelik: Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin, Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu hariç,
fakülte ve meslek yüksekokullarında öğretim dili İngilizcedir, ancak Türkçe veya başka bir
dilde yapılmasında zorunluluk olan veya Türkçe ya da başka bir dilde okutulması uygun görülen dersler Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğretim dili İngilizce olan programların öğrenci ders kayıtları İngilizce yeterlikleri
belgelendikten sonra yapılır.
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(3) Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlararası
yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve ingilizce hazırlık sınıfında öğretim, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Program süresi, ön lisans programları için iki yıl (dört yarıyıl), lisans
programları için dört yıl (sekiz yarıyıl) dır.
(2) Azami eğitim öğretim süresi, ön lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans
programları için yedi yıl (on dört yarıyıl) dır.
(3) İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim öğretim
süresine dâhil değildir.
(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar ve Üniversiteden bir veya iki yarıyıl
uzaklaştırma cezası alan öğrencinin cezalı olduğu yarıyıllar program süresine ve azami eğitim
öğretim süresine dâhil değildir.
(5) Öğrencilerin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren
kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program
süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.
(6) İlgili yönetim kurulunca yatay/dikey geçiş ile daha önceden bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş veya yeniden öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ile Üniversiteye
kaydolmuş öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği sürelere bakılarak beraberinde kaç yarıyıl transfer ettiği karara bağlanır. Kararda geçen
süreler, program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.
(7) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıl(lar), program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.
(8) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami süre içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt
ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, YÖK ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı en az on dörder haftalık iki yarıyıldan oluşur.
Birinci yarıyıl güz, ikinci yarıyıl ise bahar olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi
açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.
(3) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu dersleri hangi öğretim elemanının vereceği ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve varsa diğer kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.
Eğitim-öğretim programı
MADDE 8 – (1) Bir program ilgili bölüm(ler) tarafından hazırlanır, ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Bir programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri
çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.
(3) Bir programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili bölüm(ler)
tarafından hazırlanır, ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak
ilkeleri, ilgili bölüm(ler) tarafından hazırlanır ve ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.
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Çift anadal programı
MADDE 9 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye bu lisans
programına ek olarak yine Üniversitede başka bir lisans programına da eş zamanlı devam hakkı
tanınabilir. Bu ikinci lisans programına çift anadal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift anadal lisans
diploması verilir. Çift anadal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yandal programı
MADDE 10 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye bu lisans
programına ek olarak yine Üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden
veya belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan bir yandal programına devam hakkı tanınabilir. Yandal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir
sertifika verilir. Yandal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Staj ve endüstriye dayalı eğitim-öğretim
MADDE 11 – (1) Meslek stajları ve endüstriye dayalı eğitim-öğretime ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.
Değişim programları
MADDE 12 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.
Sertifika programı
MADDE 13 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Engelli öğrenci
MADDE 14 – (1) Engelli-kısıtlı öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenlemeler yapılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 15 – (1) Bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans ve
lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında verilen
derslere, ancak ilgili yönetim kurulu kararı çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Bu durumda katıldıkları derslerin kurumsal kredilerine göre kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.
(2) Üniversitenin öğrencisi olup özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencinin ilgili bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun onayını
alması gerekir. Ders almak isteyen öğrencinin almak istediği ders/dersler, o yarıyılki ders yükünü geçemez. Bu durumda özel dersi alan öğrencinin bu Yönetmelikte geçen öğrenim ücreti
ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.
(3) Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci
olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.
(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) Özel öğrenciler, başarıyla tamamladıkları derslerden derece programına kayıtlı oldukları üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünce uygun görülenleri, kredi ve not olarak
transfer ettirebilir. Alınan kredi ve notun Üniversitedeki başarı notu karşılığı ise ilgili yönetim
kurulunca karara bağlanır.
(6) Özel öğrencilerin, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre, yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece programında
kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri intibak ve ders sayımı esasları çerçevesinde
transfer edilebilir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu yönetmelikleri ve kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
b) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin Üniversitemiz
yurt dışı öğrenci kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
c) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru ve kabul işlemlerine ilişkin
esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 17 – (1) Üniversite programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin
kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde ÖİM tarafından yapılır.
(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye’de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul
edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak.
b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
c) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Dersler ve kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır.
(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili bölümün önerisi, ilgili kurul ile Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri aşağıdaki kurallara göre
belirlenir:
a) Bir dersten önce alınarak en az (DD) veya (S) notu alınması gereken derse, o dersin
ön koşul dersi denir.
b) Bir dersle birlikte alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir.
(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.
(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.
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(6) Bir dersin kurumsal kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı
ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.
(7) Bir dersin AKTS kredi değeri, yirmi beş saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde yüz yüze veya uzaktan alınan ders süresinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması,
ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim
öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanın toplamından oluşur.
(8) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kurumsal kredi değeri tespit edilmez; öğrencinin not belgesinde sadece bu derslerin haftalık teorik
ve uygulamalı saati ile AKTS kredisi belirtilir.
(9) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenebilir; ancak bu derslere kurumsal kredi değeri verilmez.
Ders yükü
MADDE 19 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin müfredatının herhangi bir döneminde alacağı derslerin kurumsal kredisi toplamıdır.
(2) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında normal ders yükü, müfredatının bulunduğu
dönemine ait kurumsal kredi toplamıdır. Öğrencilerin akademik başarılarına göre alabilecekleri
en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.
a) Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için ders yükü artırılamaz.
b) Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,49 arasında olan
öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile kredisine bakılmaksızın en fazla bir
ders artırılabilir.
c) Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50-4,00 arasında olan
öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile kredisine bakılmaksızın en fazla iki
ders artırılabilir.
(3) Çift anadal ve/veya yandal programlarına kayıtlı olan öğrencinin kayıtlı olduğu bu
program(lar) için aldığı dersler bu maddede belirtilen sınırlara dâhil değildir.
(4) Öğrencinin isteği ve danışmanının onayı ile normal ders yükü azaltılabilir. Bu durumdaki öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği asgari ders yükü, kredisine bakılmaksızın en az
iki derstir.
İntibak ve ders sayımı
MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir programa aşağıda belirtilen durumlardaki intibak
ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu
tarafından yapılır:
a) Yatay geçiş, dikey geçiş ve diğer intibak/ders sayımı işlemlerinde (CC) ve üzeri, (S)
veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin
tekrarlanması gerektiği belirlenir.
b) (FD), (FF), (NA), (W), (U) veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması
gerekir.
(2) İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) İntibak işlemleri bölümün belirleyeceği müfredata göre yapılır.
b) Önceki programda alınmış ancak ilgili bölümün belirlediği müfredatta yer almayan
dersler intibak dışı bırakılır.
c) (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.
ç) (DC), (DD), (FD), (FF), (NA), (W), (U) veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.
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d) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul
veya eş koşul olan dersten (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.
e) Programa sayılan derslere göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen
yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık
olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.
(3) İlgili yönetim kurulu tarafından intibak ve/veya ders sayımı kabul edilen derslerden
aldıkları notlar Üniversite notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir.
(4) İntibakına göre ders kaydını yaptıran öğrenci, kayıt olduğu tarihten itibaren iki hafta
içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin muafiyetine itirazı varsa bir
dilekçe ile ilgili fakülte ve/veya bölüme başvuruda bulunabilir.
(5) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar ilgili bölüm tarafından
belirlenir.
Seçmeli dersler
MADDE 21 – (1) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans ya
da çift anadal/yandal programlarının müfredatında yer alan ve müfredatında belirtildiği şekilde
ve sayıda seçerek almak zorunda olduğu veya müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir ve şu hususlar uygulanır:
a) Seçmeli dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.
b) Güzel sanatlar ve spor birimi ders kodu ile açılan derslerden ikiden fazla ders alınması durumunda, bu derslerden en yüksek kredi katkısı olan iki ders not ortalamasına katılır.
c) Fazladan alınan seçmeli dersin harf notu belli olduktan sonra öğrencinin talebi, bölüm
başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten silinmemek şartıyla
genel not ortalaması dışına çıkartılabilir.
ç) Seçmeli dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
Yarıyıl kayıtları ve ders ekleme-bırakma
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini
tamamladıktan sonra müfredatında yer alan staj dersleri ile koşullarını sağladıkları diğer derslere danışmanının onayını alarak şahsen kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem ders kayıt işlemleri
aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi.
b) Öğrencinin kayıt sisteminden alacağı dersleri seçerek şahsen onaylaması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek danışmanından kayıt onayını alması.
(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak
kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri
yerine getirmeleri şarttır.
(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik takvimde
belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma değişikliği yapabilir. Yapılan
değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.
(4) Ders ekleme-bırakma günlerinin bitimini izleyen iki hafta içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üzerine ders yüklemesi veya üzerinden ders silinmesi işlemi, bu Yönetmelikte geçen asgari/azami ders yükü sınırlarına uyulması koşulu ile yapılabilir.
(5) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı
ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesi hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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(6) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dahil edilir.
(7) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, ilgili
bölüm başkanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, söz konusu yarıyıl için ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenileyebilirler. Bu şekilde kayıt yenileyen öğrencilere, kayıtlarını yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni
kayıt olacak öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti uygulanır.
(8) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler için,
kayıt yeniledikleri akademik yılda öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak dersler için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.
(9) Öğrenci, usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu
derslerin sınavlarına giremez; kayıt yaptırmadığı derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı
geçersiz sayılır.
Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara
göre çekilebilirler:
a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk
yedi haftası içinde yapılabilir.
b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili
yönetim kurulunun onayı gerekir.
c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
ç) Ön lisans öğrenimi süresince en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
d) Lisans öğrenimi süresince en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.
e) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
f) Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılan dersler ile kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
g) Bir yarıyılda normal ders yükünün altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni
verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet
Devam ve sınavlar
MADDE 24 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının
gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sınav,
makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı
gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve ilgili kurul ile Senato tarafından onaylanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.
(3) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin
derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna
katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl
harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı
tarafından belirlenir, bu koşullar ders tanıtım formlarında yer alır ve yarıyıl başında öğrencilere
açıklanır.
(4) Yarıyıl sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölüm tarafından akademik takvimde ilan edilen zamana göre düzenlenir ve ilan edilir.
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b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine yarıyıl
sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.
c) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.
Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
(5) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
(6) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur. Sınavlarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
(7) Bütünleme sınavı, öğrencinin yarıyıl sonu sınavları sonunda (FF) veya (FD) aldığı
derslerden gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına
girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması
ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz.
(8) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim
elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği
ilkesi gözetilir.
(9) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.
(10) Hastalık raporları ve mazeret sınavları;
a) Hastalık sebebi ile Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları
Yönergesine uygun olarak alınmış sağlık raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına
giremeyen öğrenci için mazeret sınavı yapılır.
b) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde
belirlenir. Yarıyıl ara sınavına katılmayıp geçerli hastalık raporu olmayan öğrenciye mazeret
sınavı verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir.
c) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl ara sınavına giremez. Öğrencinin
raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık raporunun, sınava girildikten sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak sınav geçerli sayılır.
ç) Öğrenci, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk edemez;
ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.
d) Uzun süreli raporlar sonucunda öğrenciye, bu Yönetmeliğin izin maddesine göre yarıyıllık izin hakkı kullandırılabilir. Rapor süresi devamsızlıktan sayılmaz.
(11) Mazeret ve yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan
öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.
(12) Mücbir sebep nedeniyle bütünleme sınavına giremeyen öğrencilere ilgili yönetim
kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.
(13) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 25 – (1) Öğrencilere yarıyıl sonunda kayıtlı oldukları her ders için bir harf
notu verilir.
(2) Bu harf notu, aşağıdaki tabloda gösterilen puan karşılığı olan harf notundan daha
düşük olmamak kaydıyla dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Aynı ders, aynı
zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf notu bu dersi veren öğretim
elemanlarınca ortak olarak belirlenir.
(3) Harf notunun takdirinde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ölçütler
göz önünde bulundurulur.
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(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları
ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda
belirtilmiştir:
a)
Harf Notu
Katsayı
Puan
Statü
AA
4,00
90-l00
Geçer
BA
3,50
85-89
Geçer
BB
3,00
80-84
Geçer
CB
2,50
70-79
Geçer
CC
2,00
60-69
Geçer
DC
1,50
50-59
Koşullu Geçer
DD
1,00
45-49
Koşullu Geçer
FD
0,50
35-44
Başarısız
FF
0,00
0-34
Başarısız
NA
0,00
0
Başarısız
b) (NA) notu, aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye
hak kazanamamak.
2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına
girmeye hak kazanamamak.
3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavına katılmamak.
(6) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) (S) notu, derslerden muaf olan öğrenciye veya derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
b) (P) notu, dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir.
c) (U) notu, derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) (EX) notu, İngilizce Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı sonucu
başarılı görülerek muaf tutulan öğrenciye verilir.
d) (I) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için
gerekli koşulları yarıyıl veya yaz öğretimi sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. (I)
notunun, yarıyıl veya yaz öğretimi notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş gün içinde harf
notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir.
Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna
çevrilmeyen (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür.
e) (W) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
Notların verilmesi, açıklanması, itiraz ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 26 – (1) Yarıyıl veya yaz öğretimi ders notları dersi veren öğretim elemanları
tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili internet adresinde açıklanır.
(3) Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde ilgili dekanlığa veya bölüm başkanlığına,
meslek yüksekokulu müdürlüğü veya hazırlık sınıfı müdürlüğüne yazılı olarak yapılması gerekir. Dekan/müdür itirazı, bölüm/ana bilim dalı başkanına ve/veya ilgili ders koordinatörüne
incelettirir. Sonuç on gün içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Başvuru ilgili yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır ve sonuç öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.
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(4) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltme işlemi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının ilan tarihinden itibaren üç gün içinde
bölüm başkanlığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu
birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemlerinin en geç
notun ilanını izleyen yarıyılın kayıt süresi sonunda bitirilmiş olması gerekir.
Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması
gerekir. (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) ve (S) geçer notlardır.
(2) (DC) ve (DD) koşullu geçer notlardır. İntibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekir.
(3) (FF), (FD), (NA), (U) başarısız notlardır.
(4) (FF), (FD), (NA), (U), (W) harf notu alınan veya dersi normal yarıyılında almayan
öğrencinin, bu dersi müfredatındaki yarıyılında alması veya tekrarlaması danışmanın kayıt
onayı yetkisindedir. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir.
(5) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel
not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve not ortalamasına
katılan her dersin kurumsal kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan
toplam puanın, bu derslerin toplam kurumsal kredisine bölünmesi ile elde edilir.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam puanların, bu derslerin kurumsal kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama işlemi yapılırken;
a) Tekrarlanan derslerden alınan son not hesaba katılır.
b) Yönetmelikte geçen ortalamaya dâhil edilmeyecek notlar hesaba katılmaz.
(4) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.
Başarılı öğrenciler
MADDE 29 – (1) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak tanımlanır.
(2) Genel not ortalaması en az 2,00 olan normal eğitim süresi içindeki öğrenciler için,
son sınıf hariç ilgili yarıyılda en az üç adet kredili ders almış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek şeref 3,00-3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak tanımlanır. Bu bilgi öğrencinin not döküm belgesinde ilgili yarıyılda belirtilir.
Başarısız öğrenciler
MADDE 30 – (1) Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler başarısız öğrenci
olarak tanımlanır.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 31 – (1) Ders aldığı ilk iki yarıyılını tamamladıktan sonra, takip eden yarıyıllardaki not ortalaması iki yarıyıl üst üste 1,70’in altında kalan öğrenci, genel not ortalaması
da 1,70’in altında ise, sınamalı öğrenci olarak tanımlanır ve genel not ortalamasını 1,70’e yükseltinceye kadar sınıfı sabit kalır.
(2) Sınamalı durumda geçen süre(ler) azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.
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(3) Sınamalı durumdaki öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü, kurumsal kredi
değeri bulunmayan dersler hariç en fazla beş derstir.
(4) Sınamalı öğrenci, genel not ortalamasını 1,70’e yükseltinceye kadar öncelikle (NA),
(FF), (FD) notu aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadır. Bu şartı yerine getiren öğrenciler,
ders yükünün uygun olması halinde danışmanının kayıt onayı ile bu derslerin yanısıra müfredatında bulunan diğer derslerden de alabilir.
(5) Sınamalı öğrenci, önceki yarıyıllarda aldığı seçmeli bir dersin yerine saydırmak
kaydı ile daha önce almadığı farklı bir seçmeli dersi danışmanlarının onayı ile alabilir.
(6) Sınamalı öğrenciye bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.
(7) Öğrencilerin güz dönemi başındaki sınamalı durumları, yaz öğretimi bitimi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir. Sınamalı durumda olan veya bahar dönemi sonunda sınamalı duruma düşen öğrenciler, yaz öğretimi sonunda genel not ortalamasını 1,70’e
yükselttiği takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar. Yaz öğretimi bir yarıyıl değildir. Dolayısı
ile yaz öğretiminde alınan derslerin ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak kullanılamaz. Ancak öğrencinin genel not ortalamasına dâhil edilir.
(8) Normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında bulunan öğrencilere bu madde hükümleri uygulanmaz.
(9) Genel not ortalamasını 1,70 veya üzerine getiren öğrenci, normal statüde eğitimine
devam eder.
Ek sınavlar ve mezuniyet
MADDE 32 – (1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo,
staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamasına katılan
en çok iki dersten (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrenciye, bulunduğu yarıyıl sonu
bütünleme sınavları ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş
gün içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu
kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer
alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencinin başarı durumu, bu sınavlardan alınan
not ile belirlenir. Öğrenci, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda
veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.
(2) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması
2,00'ın altında olan öğrenciye, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması
içeren dersler dışında, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları ders/derslerden, bulunduğu yarıyıl
sonu bütünleme sınavları ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren
onbeş gün içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim
kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte
yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrenciye, izleyen yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, bir ek sınav hakkı daha verilir. Genel not ortalaması halen 2,00'ın altında olan
öğrenciye, mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayana kadar, aynı haklar tanınır.
(3) Ek sınav hakkı kullanacak öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınavlara girebilmek için bağlı bulunduğu fakülteye/bölüme/yüksekokula başvuruda bulunmak zorundadır. Zamanında başvurmadığı halde yapılan sınava giren öğrenciye sehven not verilmiş
ise bu not geçersiz sayılır.
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(4) Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen
öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz.
(5) Kayıtlı olunan programdan mezun olunabilmesi için müfredatta yer alan tüm dersler
en az (DD) veya (S) harf notu ile tamamlanmalıdır ve genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.
(6) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz öğretimi için belirtilen
harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, (I) notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.
b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak
Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya
hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.
Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 33 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile
bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere
verilir.
b) Çift ana dal lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
c) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması
almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulunca Düzenlenen Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans programının müfredattaki ilk dört yarıyılın
tüm derslerinden en az (DD) veya (S) harf notu alınmış ve bu derslerin genel not ortalamasının
en az 2,00 olması gerekir.
ç) Meslek yüksekokulu diploması: Ön lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
d) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.
e) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.
f) Her öğretim yılı ikinci yarıyıl final sınavları sonucu Üniversitenin ön lisans ve lisans
programlarından mezun olan öğrenciler arasından program ve bölüm bazında genel not ortalaması en yüksek olan öğrencilerin sıralaması yapılarak dereceye girenler tespit edilir. Dereceye
giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
g) Yan dal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu
yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma değildir.
ğ) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.
h) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Ön lisans, lisans, çift ana dal diplomaları ve yan dal sertifikası Rektör ve ilgili dekan/müdür tarafından.
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b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili dekan/müdür ve ÖİM yetkilisi tarafından.
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİM yetkilisi tarafından.
(3) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin nüfus cüzdanındaki T.C. kimlik numarası,
adı ve soyadı, fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.
(4) Lisans programlarından 3,00 - 3,49 genel not ortalaması ile mezun olanlar şeref;
3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref mezunu olarak tanımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.
(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak diğer bilgiler Senato
tarafından belirlenir.
(6) Diploma ve sertifikaların kaybı veya tahribata uğraması nedeniyle kullanılamaz duruma gelmesi halinde durumun dilekçe ile beyan edilmesi ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretin ödenmesi koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni
nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur ve düzenlendiği tarihte görevli olan Rektör ve ilgili
dekan/müdür tarafından imzalanır.
(7) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda
diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanlık, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Öğrenim Ücreti ve
Diğer Ücretler, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat
Danışmanlık
MADDE 34 – (1) Bölüm başkanlıkları, ön lisans, lisans, çift anadal veya yandal programlarına kaydolan her öğrenciye tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri arasından bir akademik danışman atar.
(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Burs ve yardım
MADDE 36 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların
dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 37 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.
Öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 38 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti, akademik yılın birinci (güz), ikinci
taksiti ise ikinci (bahar) yarıyılının başında ve kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden
önce ödenir. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
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(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler, ayrıca belirlenir.
(3) Tam burslu öğrenciler dışında öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
(4) Yaz öğretimine ilişkin öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca tespit
edilir.
(5) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı
oldukları yarıyıl(lara) ait ücretin % 50’sini ödemek zorundadır.
(6) Hazırlık sınıfı hariç; ön lisans programlarında dört yarıyıl tam ücret yatırarak ders
kaydını yaptıran öğrencinin beşinci yarıyılında olması, lisans programlarında sekiz yarıyıl tam
ücret yatırarak ders kaydını yaptıran öğrencinin dokuzuncu yarıyılında olması durumuna artık
yıl denir ve bu durumdaki öğrenci kurumsal kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
ücreti öder.
(7) İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl(lara) ait öğrenim ücretinin yarısını, artık yıl
öğrencisi de yarıyıl başına üç kurumsal kredi ders ücretini öder.
(8) Ek süre kullanan çift anadal/yandal öğrencileri ilgili yarıyılda(larda) katıldıkları
derslerin kurumsal kredilerine göre kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim
ücretini öderler.
(9) Her türlü sınav ücreti ve ödeme koşulları, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(10) Öğrenim ücretini fazla yatıran öğrencilere ücret iadesi, ders ekleme bırakma sürelerinin bitiminden sonra yapılır.
İzin
MADDE 39 – (1) Öğrenciye, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim
kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en
çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl için izin verilebilir. Zorunlu hallerde,
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Azami eğitim öğretim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. İzinli sayılan süreler, azami eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar
başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması
ve belgelemesi durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.
(3) İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl(lara) ait öğretim ücretinin yarısını, artık yıl
öğrencisi de yarıyıl başına üç kurumsal kredi ders ücretini öder. İzin işlemi, ilgili öğrencinin
belirlenen ücreti yatırması ile tamamlanır. Belirlenen ücreti ödemeyen öğrencinin izni iptal
edilir.
(4) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma
cezası dışındaki hallerin bulunması durumunda, öğrenci izinli sayılabilir.
(5) Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.
(6) Bölüm başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkanlığının görüşleriyle birlikte ilgili yönetim kuruluna iletir.
(7) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİM’e iletilir ve ÖİM tarafından işleme alınarak öğrenciye bilgi verilir.
(8) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri
çerçevesinde ÖİM tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.
(9) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile kayıtlar başlamadan önce ilgili bölüm başkanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bölüm başkanlığının
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önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİM’e iletilir. Öğrencinin
durumu bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.
Kayıt sildirme
MADDE 40 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİM’e başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve öğrenim ücreti,
yurt, kütüphane borcu ile benzeri mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.
(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları
programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.
(4) Üniversiteden kayıt sildiren veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen
öğrencinin ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.
Tebligat
MADDE 41 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Üniversite kayıtlarında yer
alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.
(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim
kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Hukuk Fakültesi öğrencileri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim öğretim yılından önce Üniversitenin Hukuk Fakültesine kayıtlı olan öğrencilere mezuniyetlerine kadar, 15/7/2002 tarihli ve 24816
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, söz konusu öğrenciler dönem sonu
sınavları için, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen haklardan yararlanırlar.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön lisans
ve lisans öğrenimine başlamış olan öğrenciler hakkında yazılı başvuruları durumunda yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin öğrencilerin lehine olan hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen ve ders kaydını
yaptırmayan öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren 3 hafta içerisinde bölümlerine müracaat
etmeleri ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi şartıyla, kayıt yenileme ve
ders kaydını yaptırabilirler. Bu süreler dışında yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için
eğitim-öğretim döneminde derslerin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde başvurdukları
sürede muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencilerin başarı notu sıralamaları, her dönem için bütünleme sınavları bitimi
tarihi itibariyle hesaplanır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

22/8/2012

28389

2-

17/1/2013

28531

3-

11/3/2013

28584

4-

19/6/2013

28682

5-

24/4/2014

28981

6-

1/8/2014

29075
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Gediz Üniversitesinden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, 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 Kanununun 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: Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin temel amacı; farklı disiplinleri ve yerel, ulusal ve küresel
düzeyleri bir araya getirerek göç olgusunun araştırıldığı kaliteli akademik çalışmalar yapmaktır.
(2) Gediz Üniversitesindeki genç akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeleri için araştırma odaklı bir ortam oluşturmak; Üniversitedeki lisans ve lisansüstü
programların teorik tartışmalardan haberdar olmalarını ve güncel ampirik bulgulardan faydalanmalarını sağlamak; araştırma sonuçlarını akademik çevreler ile ulusal/yerel kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşmak Merkezin amaçları arasındadır. Ayrıca, Merkezde çalışan akademisyenlerin uzmanlıklarından faydalanılarak ve göç
alanında aktif rol alan kamu ve/veya sivil toplum örgütleriyle politika odaklı projelerde işbirliği
yaparak göçle ilgili konularda politika yapımında doğrudan bir etki oluşturmak Merkezin temel
amaçları arasındadır.
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Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda araştırma faaliyetleri kapsamında
aşağıdaki çalışmaları yürütür:
a) Türkiye’nin çok yönlü bir göç ülkesi olması ve dünyadaki siyasi gelişmelerde her
geçen gün uluslararası göç olgusunun önemli bir faktör olmasını dikkate alarak geçmişte, günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki iç göç ile yurt dışına yönelik göç dinamikleri ile Türkiye’ye
yönelik dış göç ve Türkiye dışında yaşayan Türkiye menşeli göçmenlere yönelik araştırma ve
incelemeler yapmak, bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine
sunmak.
b) Merkezin amaçları kapsamında iç ve dış göçün, Türkiye’nin iç ve dış politikasına,
ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına olan yansımalarının nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte
de nasıl bir seyir izleyebileceği konularında araştırmalar yapmak, belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili yerlere sunmak.
c) Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenliler konusunda nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları,
beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli
barometre biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak.
Türkiye’yle ilişkileri ve Türkiye’ye iç ve özellikle Avrupa Birliği gibi dış politika alanında verebilecekleri katkılar konusunda çalışmalar yapmak, stratejiler üretmek.
ç) Yapılacak çalışmalarda Türk göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmelere ve bu ülkelerde meydana
gelen değişmelere yer vermek.
d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli
hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.
e) Araştırmalarla, adı geçen ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalarla gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak.
f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ve diğer ülkelerdeki
bilim adamlarıyla işbirliği yapmak.
g) Söz konusu ülkelerdeki üniversite ve göç araştırmaları merkezleriyle işbirliği olanaklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak.
(2) Merkez, amaçları doğrultusunda eğitim faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmaları yürütür:
a) Merkezin amaçlarıyla ilgili olarak Türkiye’de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı
ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleriyle ortak seminer, sempozyum, kongre ve
benzeri faaliyetler düzenlemek.
b) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına, yabancı ülke ve kurumlarına danışmanlık
ve eğitim hizmetleri vermek.
c) İç ve dış göç konularında sertifika programları düzenlemek.
(3) Merkez, amaçları doğrultusunda yayın faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmaları
yürütür:
a) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde
yayın yoluyla tanıtım yapmak.
b) Yılda iki ya da dört kez yayın yapan uluslararası nitelikli bir akademik dergi için hazırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sekretaryasını üstlenmek.
c) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda raporlar yayınlamak.
ç) Bültenler yayınlamak.
d) Kapsamlı bir arşivleme çalışması yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir.
Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün altı aydan fazla
süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün
görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin
ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık
etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını
belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan
ya da altı aydan fazla yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez, Müdürün belirleyeceği
gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların
eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
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ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini
değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek
birimleri tespit etmek.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.
f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.
ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika
konusundaki ilkeleri belirlemek.
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim
elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az on üyeden oluşur; Gediz Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tamsayısının yarısından az olamaz. Görev süresi
bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle
yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, Müdür tarafından
belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk
aranmaz; kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik
tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi
üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Mekân ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından tahsis edilir ve elverişli
bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektör tarafından
sağlanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gediz Üniversitesinden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları 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 Kanununun 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: Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GENDES): Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadın haklarını koruyarak demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile
temel özgürlüklere saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak.
b) Kadınların aile içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta üretken bireyler olmalarını desteklemek.
c) Temel hak ve özgürlüklerin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak.
ç) Yaşam boyu eğitimi teşvik etmek.
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d) Kadın ve aileyle ilgili olarak hayatı anlamlandıran sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor,
medya, ahlaki değerler ve benzeri her konuyu çalışma sahası içerisinde kabul etmek.
e) Örgütlü sivil toplumun, kadınların vatandaşlık hakları, insan hakları ve demokratik
reformlarla ilgili çalışmalarını desteklemek.
f) Göç ile gelmiş ve gelir seviyesi düşük dezavantajlı kadınlar, gençler ve Romanlar
gibi yeterince temsil edilmeyen grupları aktif yurttaşlık ve vatandaşlık hakları için desteklemek
ve güçlendirmek vasıtası ile bu grupların örgütlü sivil toplumdaki katılım ve temsilini arttırmak.
g) Üniversitenin, kadın ve aile ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların bu alanda yaptığı
ve yapacağı akademik faaliyetleri ve projeleri desteklemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın çalışmaları iletişim ağı sempozyumu düzenlemek.
b) Kadının siyasal sosyo-ekonomik durumunun analizinde kullanılacak bilimsel metotlara ve istatistiklere dayalı anketlerin ve röportajların saha araştırmalarını yapmak.
c) Kadın ve aile temalı konferanslar, çalıştaylar düzenlemek.
ç) Kadınların yaşadığı sorunları konu alan çalıştaylar düzenlemek. Çalıştay sonuç bildirgesinin paylaşılması ve ilgili kurumlara iletilmesini ve takibini yapmak.
d) Kadın politikalarını belirlemek için çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları
ile ortak çalıştaylar düzenlemek.
e) Uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla dünya kadınlarının
ortak meseleleri; demokrasi, kadın hakları, yoksulluk, istihdam, şiddet, taciz, kürtaj gibi konulara duyarlık kazandırmak için dünya kadın forumu düzenlemek.
f) Bölgesel toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları forumu düzenlemek.
g) Komşu ülkeler, Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Uzak Doğu, Güney Asya, Latin
Amerika gibi bölgelerdeki kadın ağları ile iletişime geçmek, ortak çalışmalar yapmak.
ğ) Kadın ve aile temalı sergiler ve sanatsal faaliyetler yapmak.
h) Kadın ve aile temalı el broşürleri, bilgilendirici ve tanıtıcı özgün kitaplar hazırlamak
ve yayın yapmak.
ı) Kadın ve aile temalı kültür, sanat, ekonomi, hukuk, siyaset konularını işleyen periyodik bilimsel ulusal-uluslararası hakemli dergi çıkarmak.
i) Kadın ve aileyi ilgilendirecek eğitimler ve sertifika programları düzenlemek.
j) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projeler, konferanslar, sempozyumlar ve paneller düzenlemek.
k) Kadın ve aile konusunda sosyal, politik, ekonomik, psikolojik, hukuki ve kültürel
sorunlara ilişkin konularda teorik ve uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir.
Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün altı aydan fazla
süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün
görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin
ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık
etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan ya
da altı aydan fazla yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez, Müdürün belirleyeceği
gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların
eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini
değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek
birimleri tespit etmek.
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e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.
f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.
ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika
konusundaki ilkeleri belirlemek.
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim
elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en fazla on beş üyeden oluşur. Görev
süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, Müdür tarafından
belirlenecek bir tarihte ve Müdürün başkanlığında olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu
toplantılarında çoğunluk aranmaz, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik
tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi
üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Mekân ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından tahsis edilir ve elverişli
bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektör tarafından
sağlanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gediz Üniversitesinden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve
Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, 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 Kanununun 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: Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve
Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dünyadaki toplumsal dönüşüm ve değişim süreçlerini
izlemek ve araştırma, eğitim ve diğer etkinlikler aracılığıyla uluslararası işbirliğine ve Türkiye’nin
bu konudaki çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Dünyadaki toplumsal dönüşüm ve değişim süreçleri ve Merkezin amaçları arasına
giren diğer konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili
kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

29 Haziran 2015 – Sayı : 29401

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

b) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde
danışmanlık hizmetleri vermek, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar
düzenlemek.
c) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı
kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.
ç) Merkezin amaçları arasına giren konularda faaliyet gösteren Üniversite birimlerinin
Avrupa Birliği destekleme programlarına katılımını sağlayan çalışmalar yapmak.
d) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek.
e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla
işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.
f) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir.
Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün altı aydan fazla
süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün
görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin
ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık
etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan
ya da altı aydan fazla yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez, Müdürün belirleyeceği
gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların
eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,
görev alabilecek birimleri tespit etmek.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesince yurt dışındaki kurum ve ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke,
esas ve usullerini belirlemek.
f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.
ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika
konusundaki ilkeleri belirlemek.
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim
elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en fazla onbeş üyeden oluşur. Görev
süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, Müdür tarafından
belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk
aranmaz; kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
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(3) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik
tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi
üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Mekân ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından tahsis edilir ve elverişli
bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektör tarafından
sağlanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer
Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (RTEÜ KAGEM): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme,
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer
danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden
çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun
işlere yerleşmelerine, kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.
c) Yaşam boyu öğrenme merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine
yönelik eğitimler vermek.
ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.
d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.
e) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin
staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.
f) Ulusal ve uluslararası düzeyde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunlarının istihdamını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara
katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.
b) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci
tercihlerini belirleyen çalışmalar yapmak.
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c) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden
tercih rehberliği yapmak.
ç) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
d) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar planlamak ve uygulamak.
e) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test
ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak.
f) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar derneği ile işbirliği içerisinde, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunlarının da katılımlarını sağlamak.
g) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenci bilgilerini
ve iş-işyeri bilgilerini kapsayan Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek.
ğ) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer
psikolojik danışma hizmeti sunmak.
h) Mezunlar derneği aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar
düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.
ı) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan
veya bulunma potansiyeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları
arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.
i) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
j) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum
örgütleriyle işbirliği yapmak.
k) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
l) Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten ve benzeri yayınlar yapmak.
m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet
sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri veya Üniversitenin aylıklı
ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(4) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda
Yönetim Kurulunda oy kullanamaz.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda
belirtilen görevleri yapar:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin
faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri ve kamu ve özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları birimleri ile işbirliği yapmak.
d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile
Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar
alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az yirmi, en fazla otuz üyeden oluşur:
a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.
b) RTEÜ KAGEM Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek üç kişi.
c) Öğrenci Konseyi başkanı.
ç) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezun dernek ve vakıf temsilcilerinden Rektör
tarafından seçilecek iki kişi.
d) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.
e) Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler.
f) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Görevlisi temsilcisi.
g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.
ğ) Meslek örgütleri temsilcileri.
h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri.
ı) Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri.
i) Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.
(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.
Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
(3) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak bir başkan, başkan yardımcısı ve rapor yazıcı belirler.
(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Kurul, Merkezin danışma organı olup, kararları istişarî niteliktedir.
Danışma Kurulunun görevi, Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak, önerilerde
bulunmak, gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama
gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmaktır.
Kariyer temsilcileri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan
iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı
Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından görevlendirilir.
(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi
konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek
üzere kayda alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Araç gereç ve demirbaş
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yolu ile gelecek her türlü demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’nin 18 inci sayfasında yayımlanan
2015/398 sayılı Müşterek Kararnamenin;
“1. Derece Kadrolu Ordu Vali Yardımcılığına
Yüreğir Kaymakamı Turgut SUBAŞI’nın,” satırından sonra gelmek üzere,
“1. Derece Kadrolu Hatay Vali Yardımcılığına
Bergama Kaymakamı Uğur KOLSUZ’un,” satırı İçişleri Bakanlığının 28/06/2015 tarihli
ve 45099369-903-02/9935 sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
29 Haziran 2015
PAZARTESİ
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
SAYI: 2014/231 - 2014/304 E-K
Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; sanık Faris Varde hakkında müşteki Abir
Diyab'ın şikayeti üzerine tarafların yokluğunda kilitlenmek üzere muhafaza altına alınmış eşya
hakkında hırsızlık suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği,
Gerekçeli kararın yabancı uyruklu olan ve Türkiye'de sabit ikameti bulunmayan Zekeriya
ve Emire oğlu FARİS VARDE'nin soruşturma aşamasında vermiş olduğu adresinin yetersiz
olduğundan bahisle tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince
kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4737
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
EK KARAR
ESAS NO
: 2010/770
KARAR NO
: 2014/1132
DAVACI
: K.H.
SANIK
: YUSUF KARA/Talip ve Fatma oğlu 05/06/1968 Tuzluca
doğumlu, Iğdır, Tuzluca, Aşağı mah/köyü nüfusuna kayıtlı,
Fevzi
Çakmak
Mahallesi,
760
Cad.
No:
7/9
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde ikamet eder. T.C.
KİMLİK NO: 19934851718
SUÇ
: Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma
veya Bulundurma
SUÇ TARİHİ
: 18/01/2010
KANUN MADDESİ : 6136 Sayılı Kanunun 13/1,5237 Sayılı Kanunun 62/1, CMK.nun
231
VERİLEN CEZA
: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 26/11/2014 tarihli
kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile
tebliğ olunamamıştır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince Resmi Gazete’de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda
bulunulmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği hususu
tebliğ olunur.
4739
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden
Hasdal/İSTANBUL
ESAS NO : 2013/241
KARAR NO : 2014/230
Üste fiilen taarruz suçundan sanık Ahmet ve Saadet Oğ. 1982 D.lu, Kahramanmaraş
Merkez Yusuflar Mah. Nfs. Kyt.lı Harun MİLCAN hakkında 3. Kor. K. lığı Askeri Mahkemesinin
22.05.2014 gün ve 2013/241-2014/230 Esas ve Karar sayılı kararıyla;
Sanık İs. Er Harun MİLCAN'ın 01.04.2003 tarihinde üstü konumunda bulunan mağdur P.
Çvş. Alican KÜÇÜK'e vurmak suretiyle üste fiilen taarruz suçunu işlediği sabit görüldüğünden
eylemine uyan As.C.K.'nun 91/1.maddesinin "az vahim hal" cümlesi uyarınca takdiren ALTI AY
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın yargılama aşamasındaki olumlu davranışları lehine takdiri hafifletici sebep
sayılarak T.C.K. nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak BEŞ AY
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın daha önce birden fazla kasıtlı suç işlemiş olduğu anlaşıldığından, 5271 sayılı
CMK'nun 231/11. maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ
GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,
Sanığın daha önce birden fazla kasıtlı suçtan sabıkasının olduğu anlaşıldığından ve ayrıca
sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat edinilemediğinden, sanık hakkında verilen
hapis cezasının ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,
Sanığın şiddet eğilimli kişiliği sebebiyle seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER
OLMADIĞINA,
353 S.K .nun 196,197,205,209 ve 212 nci maddeleri uyarınca sanığın hüküm tebliğinden
itibaren 1 hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya tutuklular yönünden ceza ve
tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla temyize
başvurabileceğinin tespiti ile temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiş olup, sanık
tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı
Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.
4735
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu D.İ.A. Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye
tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda
bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
: 2010/923 Esas ve (2013/392 Müt.)
Karar Tarihi
: 22.04.2013
Suç
: Firar
Uygulanan K.Md. : As.C.K.nun 66/1-a, TCK' nun 62/1. ve 5237 Sayılı T.C.K.'nun 52,
5275 S. K'nun 99 ve TCK' nun 63 üncü maddeleri.
Sanık Kimliği
: Adil KORKMAZ; Mecit ve Medine Oğ. 1979 D.lu, GAZİANTEP /
Nizip Tahtani Mah./Ky. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 40633269924)
Karar
: 6.000,00 TL. (Altı Bin Türk Lirası) Adli Para cezası. (25.02.201005.03.2010 nezarette ve yolda 05.03.2010-19.07.2010 tutuklulukta
geçirdiği sürelerin mahsup ile işi bitti olarak kapatılması kararı)
5094
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KAPALI ZARF USULÜ İHALE İLE ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası

: 2015/16

1 - İdarenin
: EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme

a) Adı

Müdürlüğü
b) Adresi

: Çoğulhan Kasabası PK:2, Afşin / KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve Faks Numarası

: 0 344 524 22 04-05 - 0 344 524 22 02

d) Elektronik Posta Adresi

: afsin@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Adı, Niteliği,
Türü ve Miktarı

: 60.000 Kg, I. Kategori Atık Yağ Satışı

3 - İhale Konusu İşin
: EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme

a) Teslim Yeri

Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Teslim Tarihi/İşin Süresi

: Sözleşme imzalama tarihinden itibaren 60 takvim
günüdür.

4 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve Saati

: 14/07/2015, Saat 14:00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Afşin Elbistan A Termik
Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası PK: 2, Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde
görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 14/07/2015, saat 14:00'a kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Afşin
Elbistan

A

Termik

Santralı

İşletme

Müdürlüğü

Çoğulhan

Kasabası

PK:2,

Afşin/

KAHRAMANMARAŞ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
7 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 14:00'da EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim
Şirketi Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Afşin/KAHRAMANMARAŞ
adresindeki ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.
8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.
9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ulaşılabilir.

5611/1-1

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

29 Haziran 2015 – Sayı : 29401

AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECETİR
Adıyaman (TEVSİİ) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi tevsi
alanına ait, AG-YG elektrik şebekesi 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
: Petrol Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad.
No: 6 ADIYAMAN
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: AG-YG elektrik şebekesi yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Adıyaman
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden
itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2015 TEDAŞ B.F. ile) : 3.700.000.-TL
f) Geçici Teminatı
: 259.000.-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu. 2151 Cad. No: 154
8. Kat Toplantı
Salonu Söğütözü - ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 14/07/2015 - 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 veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini 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; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı 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, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

29 Haziran 2015 – Sayı : 29401

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 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, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda
Söğütözü - ANKARA adresine 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
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Petrol Mah. Organize Sanayi
Bölgesi 1. Cad. No: 6 ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 350.- 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 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
5693/2-2
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SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ,
BAKIM VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2015/2016 Yılı Kampanya dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma
Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası*
: 2015/79522
1 - İdarenin
a) Adresi
: Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok. No: 114 AZİZİYE/
ERZURUM
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 442 631 38 46/0 442 631 30 24
c) Elektronik Posta Adresi
(varsa)
:
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin
İşletilmesi, bakım ve Onarımı ± % 20 toleranslı 307.350
ton Pancar boşaltılması.
b) Yapılacağı Yer
: Erzurum Şeker Fabrikası ve Ziraat Bölge Şeflikleri

Bölge Adı
Fabrika
Çayırlı
Çayırlı
Hasankale
Mercan

Kantar
Adı
Fabrika
Balıklı
Çayırlı
Zige
Yağan
Mercan
Altunkent
Gözeler

c) İşin Süresi

Makine Tipi
Elektrik tahrikli
Dizel tahrikli
Dizel tahrikli
Dizel tahrikli
Elektrik tahrikli
Dizel tahrikli
Dizel tahrikli
Dizel tahrikli

Tolerans
± % 20 Tolerans
± % 20 Tolerans
± % 20 Tolerans
± % 20 Tolerans
± % 20 Tolerans
± % 20 Tolerans
± % 20 Tolerans
± % 20 Tolerans

2015 Yılında Boşaltılacak
Tahmini Pancar Ton
170.000
17.100
25.450
15.800
8.200
31.950
12.200
26.650

: Taşra kantarları 55 (Ellibeş) Takvim gün, Fabrika
Merkez Bölge 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası
b) Tarihi ve Saati
: 10.07.2015 Saat: 10:30
4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Yeni Mah.E80 Karayolu Sok No: 114
AZİZİYE/ERZURUM adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 10/07/2015 tarihi, saat 10:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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 istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
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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 45 takvim günü
olmalıdır.
12 - İdarenin İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta
serbesttir.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun
3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
5704/1-1

—— • ——

BÖLGEMİZ MARŞANDİZ GAR SAHASINDA BULUNAN DİNAMİK TREN MUAYENE
İSTASYONUNA TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ENERJİ HATTI
ÇEKİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2015/79348
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi:
2 - İhale konusu hizmetin
adı ve süresi
: “BÖLGEMİZ MARŞANDİZ GAR SAHASINDA
BULUNAN
DİNAMİK
TREN
MUAYENE
İSTASYONUNA TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE
ENERJİ HATTI ÇEKİLMESİ” Yukarıda belirtilen
alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle KİK
19. Madde Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup,
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin
yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmesi zorunludur.
4 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati:
a) İhale kayıt numarası: 2015/79348
b) İhale usulü: KİK 19. Madde Açık İhale Usulü
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD İŞLETMESİ 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE
HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY/ANKARA
ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET
ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY/ANKARA
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 06.07.2015
e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE
HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY/ANKARA
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 06/07/2015 pazartesi günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TCDD İŞLETMESİ 2 BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BEHİÇBEY/ANKARA
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TCDD İŞLETMESİ 2 BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY/ANKARA
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 150 TRY (Türk Lirası) (yüz elli Türk
Lirası)
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
5712/1-1

—————

8 KALEM HAT BESLEME TRAFOSU SATIN ALINACAKTIR
İhale Kayıt No
: 2015/81690
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
: bsrmeletli@gmail.com
2 - İhale konusu hizmetin
adı ve süresi
: 8 KALEM HAT BESLEME TRAFOSU ALIMI İŞİ
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif
alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış
olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - İhale tarihi ve saati
: 23/07/2015 Perşembe günü, saat 10:00
4 - İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle /
ANKARA
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 23/07/2015 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 150,00.- TL bedelle
temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
5711/1-1

—— • ——

DERİN DONDURUCULU SOĞUTMA DOLABI (4 KAPILI) ALINACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamızın yeni açılacak satış mağazasında kullanılmak üzere 1 (Bir) adet derin
donduruculu soğutma dolabı (4 kapılı), teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 07.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
5751/1-1

—————

DÖNERLİ KONVEKSİYONEL FIRIN (10 TEPSİLİ) ALINACAKTIR
1 - Fabrikamızın yeni açılacak satış mağazasında kullanılmak üzere 1 (Bir) adet dönerli
konveksiyonel fırın (10 tepsili), teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden
temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 07.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
5752/1-1
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REYON TEZGÂH (SET) YAPTIRILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamızın yeni açılacak satış mağazasında kullanılmak üzere 1 (Bir) adet reyon
tezgâh (set), teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 07.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
5753/1-1

—————

ALÜMİNYUM DOĞRAMA (FOTOSELLİ KAPI-SÜRGÜLÜ KAPI VE PENCERE)
YAPTIRILACAKTIR
1 - Fabrikamızın yeni açılacak satış mağazasına yaptırılmak üzere 7 (Yedi) adet
alüminyum doğrama işi (fotoselli kapı - sürgülü kapı ve pencere), teklif alma usulüyle
yaptırılacaktır.
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 07.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
5754/1-1

—————

PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR.
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif
alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - İhale 14.07.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 14.07.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 0 312 397 33 65 - 66
Faks: 0 312 397 33 71 - 74
5755/1-1
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YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı: YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇME CİHAZI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2015/78772

Dosya no

: 1522486

1 - İdarenin:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2
67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi

:

2 - İhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Yüzey pürüzlülük ölçme cihazı: 1 kalem (1 adet)

b) Teslim yeri

: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm
Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi

: İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı

Bülent

Ecevit

Caddesi No:125

ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 09/07/2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 09/07/2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
5737/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:
Fabrikamızın 2015/2016 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin ambalajlama
işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal
ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun
bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.
İhale Kayıt numarası
: 2015/79106
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 2015/2016 üretim kampanyası döneminde
üretilecek kristal şekerin 50 Kg.’lık Polipropilen
torbalara ambalajlanması işi 51 kişi ile yaklaşık 3 ay
süreli
b) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
Ambalajlama ünitesi
c) İşin süresi
: Kampanya süresince yaklaşık 3 ay
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 09/07/2015 - 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 imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. 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,
4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilen personel
çalıştırmaya dayalı işler 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 ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
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.
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:
380 kV. İZMİT İletim Trafo Merkezinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile
ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile
yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı
Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/76443
1 - İdarenin
a) Adresi
: TEİAŞ 5.Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi
Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya
b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828
c) Elektronik posta adresi
: 5grupmd@teias.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet 380 kV Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle
hizmet alımı yoluyla işletilmesi.
b) Yapılacağı yer
: İzmit 380 Kv Trafo Merkezi
c) İşin süresi
: 36 ay
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü / Sakarya
b) Tarihi ve saati
: 07.07.2015 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
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,
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) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
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e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) 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,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b)
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 (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak
zorundadır.”
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
(Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. )
4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve
onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam
gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç
defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler
üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki
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yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. 3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.4 - MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU
BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
4.4.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır.
Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir
alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.
4.4.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek
sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.4 “İşletme Elemanları Puan tablosu” (Ek-8)
İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosuna” göre çalıştırmayı
taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni)
elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı
sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin
puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği
eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek-8)
İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik
Kanununa tabi personelin sayısı

İŞLETME TEKNİSYENLERİ
1 Trafo Merkezli grup için
2 Trafo Merkezli grup için
3 Trafo Merkezli grup için
Mesul Mühendis

PERSONEL
SAYISI
8
16
24
1 (*)

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ
8 x 45 = 360
16 x 45 = 720
24 x 45 = 1080
1 x 45 = 45
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(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul
Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
4.4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:
İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait
tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim
belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. İş deneyimini gösteren
belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından
kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge
sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu
belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince
(kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.
İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki
mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve
İş yönetme belgeleridir.
4.4.6. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim
seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini
yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.
4.5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu
sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz
olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan
elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,
b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek
sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik
santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini
gösteren belgeler.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Teiaş 5.
Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi
Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine 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.
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 - Devreye yeni girecek olan İZMİT 380 kV trafo merkezi, enerji çekilmesi/verilmesi
durumlarının kesinleşmesine müteakip fiili devir yapılacaktır.
5612/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun
26. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha
başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.
2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
3 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır,
İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Dilekçe ve Ekleri
1 - Başvuru

dilekçesi

http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx

adresinden temin edilecektir.
2 - Fotoğraf (6 adet)
3 - Özgeçmiş
4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)
5 - Yayın listesi
6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen
çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi
Başvuru Dosyası
1 - Özgeçmiş
2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi
3 - Yayın Listesi

Anabilim
Birimi

Bölümü

Dalı/Programı

Unvanı Derece Adet

Açıklamalar
Doçentliğini Fizik Eğitimi

Eğitim
Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi
Eğitimi ABD.

alanında
Profesör

1

1

almış

olup,

Eğitim Fakültesi'nde en az
10 yıl öğretim üyesi olarak
çalışmış olmak.
5726/1-1
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan
ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri
alınacaktır.
Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar
doğrultusunda profesör kadrosu için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı
doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının
internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet
fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora
diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca
araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6
adet CD ortamında vereceklerdir.
Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu
ile 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının
fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında
vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca
onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ANABİLİM
BİRİM

BÖLÜM
Matematik

DALI/PROGRAM

YRD.
PROF. DOÇ.

NİTELİKLER
Özel

Uygulamalı

1

Matematik

fonksiyonlar

üzerine çalışma yapmış olmak.
*

1*

Fen Edebiyat
Fakültesi

Tarih

öğretimi

Cumhuriyet

Cumhuriyet Tarihi
1**

ve

filmler

alanında çalışma yapmış olmak.
**

Tarih

yardımıyla

evolüsyon denklemlerinin çözümü

Tarihi

alanında

doktora yapmış olmak ve 1.
Dünya Savaşı esirleri üzerine
çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Uluslararası

Uluslararası

İlişkiler

İlişkiler

Şehir ve Bölge
Planlama
Makine

Makine

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendisliği

Tasarım

İç Mekan Tasarımı

MYO

yakın

dönem

güvenlik politikaları konusunda
çalışma yapmış olmak.

Şehir Planlama

Mühendislik

Teknik Bilimler

Türkiye'nin
1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

1
Kırsal konutlarda sürdürülebilirlik
1

konusunda

çalışma

olmak.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda
unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 25 ve 26.
maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim
Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer
suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine;
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,
3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini
belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir.
4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70
(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.
5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8) İLK BAŞVURU TARİHİ : 29.06.2015
SON BAŞVURU TARİHİ : 13.07.2015
Sınav Programı
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

Tarih
20.07.2015

Saat
10.00

Yer
İlgili Birimlerde

BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
Profesör Doçent
VETERİNER FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları
1
İç Hastalıkları
1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLESİ
İç Sular Biyolojisi
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Uygulamalı Sosyoloji
1
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
Yapı
2

Yardımcı
Doçent

AÇIKLAMALAR
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BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
FEN FAKÜLTESİ

Profesör

Biyokimya

1

Genel Fizik

1

Fizikokimya
TIP FAKÜLTESİ
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Psikiyatri
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ortodonti
Restoratif Diş Tedavisi
VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Doçent

Yardımcı
Doçent

AÇIKLAMALAR
İz Elementler ve Siyalik
Asit düzeyleri üzerinde
çalışmalar yapmış olmak.
İnvers Gaz Kromatografisi
ve
Ağır
Metallerin
Çözeltiden Adsorpsiyonu
üzerinde
çalışmalar
yapmış olmak.

1

1
1
1
1

Hemşirelik Esasları

1

—— • ——

Kolon Kanseri üzerine
çalışmış olmak.
5728/1-1

Çankaya Belediye Başkanlığından:
MUHATABI : Çimtaş Yapı Den. Ltd. Şti.
ADRESİ
: Bilinmiyor
Konutkent Mahallesi, İmarın 42533 ada 25 parseli üzerinde bulunan binada meydana
getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 02.03.2015 gün ve 146/7392 ve 146/7393
sayılı tespit zabıtlarına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Çimtaş Yapı Den.
Ltd. Şti.'a 23.639,67.-( Yirmi Üç Bin Altı Yüz Otuz Dokuz Türk Lirası Altmış Yedi Kuruş) TL.
tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 10.03.2015 gün ve 1665 sayılı
para cezası ve 28.05.2015 gün ve 3311 sayılı yıkım kararı hüküm altına alınmış olup, bahse konu
kararların tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve
tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza
tebliği mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 10.03.2015 gün 1665 sayılı para cezası ve
28.05.2015 gün 3311 sayılı yıkım kararları, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
5292/1-1

—————

MUHATABI : Megas Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
ADRESİ
: Bilinmiyor
Konutkent Mahallesi, İmarın 42533 ada 25 parseli üzerinde bulunan binada meydana
getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 02.03.2015 gün ve 146/7392 ve 146/7393
sayılı tespit zabıtlarına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Megas Taah. İnş.
San. Tic. Ltd. Şti.'a 23.639,67.-( Yirmi Üç Bin Altı Yüz Otuz Dokuz Türk Lirası Altmış Yedi
Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 10.03.2015 gün ve
1665 sayılı para cezası ve 28.05.2015 gün ve 3311 sayılı yıkım kararı hüküm altına alınmış olup,
bahse konu kararların tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde
bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan
kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 10.03.2015 gün 1665 sayılı para cezası ve
28.05.2015 gün 3311 sayılı yıkım kararları, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
5291/1-1

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

29 Haziran 2015 – Sayı : 29401

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5665
Karar Tarihi: 25/06/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2015 tarihli toplantısında, 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında; 01/07/2015 tarihinden geçerli olmak
üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif
elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/07/2015
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17,30 Krş/kWh
uygulanmasına,
2) Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı
tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı
tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,
3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının
Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde
meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma
tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve
değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,
karar verilmiştir.
5766/1-1

—————

KURUL KARARI
Karar No: 5657
Karar Tarihi: 25/06/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz
Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580
sayılı Kurul Kararı uyarınca; Agdaş Adapazarı Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları
arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 27/03/2014 tarihli ve 4939 sayılı Kurul
Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazetede
yayımlanmasına, karar verilmiştir.
Madde 1 - 27/03/2014 tarihli ve 4939 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası
kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Temmuz ayı için aşağıdaki tabloda
yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4939
sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.
YILLIK TÜKETİM MİKTARI
SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)
Kademe 1
0-100.000 m3
0,078376
Kademe 2
100.001 m3 ve üzeri
0,012369
Madde 2 - Bu Karar 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
5768/1-1

—————

KURUL KARARI
Karar No: 5666
Karar Tarihi: 25/06/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2015 tarihli toplantısında;
a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri
tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen
tüketicilere 01/07/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife
tablolarının onaylanmasına,
b) Dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere
01/07/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun
onaylanmasına,
c) 01/07/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tarifelere ilişkin hesaplamalarda
Perakende Satış Hizmet Geliri İle Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğinin 9 uncu maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarının 0,05 olarak uygulanmasına,
karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 01/07/2015 tarihinden itibaren uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu.
EK-2 01/07/2015tarihinden itibaren uygulanacak Fonsuz Tarife Tablosu.
EK-3 01/07/2015tarihinden itibaren genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere
uygulanacak Fonsuz Tarife Tablosu
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
DÜZELTME: 28/6/2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan
2015/398 Sayılı Müşterek Kararname ile İlgili
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
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23
24
28
32
35
40
41
43
58
70

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

