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YÖNETMELİKLER

Biruni Üniversitesinden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek

yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yük-

sekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-
dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-
ğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,
ç) HBP: Harf başarı puanını,
d) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu ve meslek yüksekokul-

larında meslek yüksekokulu kurulunu,
e) Mütevelli Heyet: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenci ka-

bulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara
göre yapılır.

Kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları,

YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler için-
de, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktör-
lüğüne bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci aday-
ları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.
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(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya
Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte
belge durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrencinin kaydı silinir. Belirle-
nen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Yabancı uyruklu öğrenci
MADDE 8 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senato

kararları çerçevesinde yürütülür.
Özel öğrenciler
MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim ku-

rumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel
öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır.
(3) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin ka-

yıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması
için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(4) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak
ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(5) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süre-
sine dâhildir.

(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.

Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına
göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt
MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapı-

lacak dikey geçişler,19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıt
MADDE 12 – (1) Çift ana dal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato karar-
larına göre yapılır.

Kimlik kartı
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi

belirtilmiş, fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
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Tebligat ve adres bildirme
MADDE 14 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav prog-

ramlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından
yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana
gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak bil-
dirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres
vermiş olan öğrenciler dosyalarında mevcut en son adreslerine gönderilen tebligat, 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre kendilerine tebliğ yapılmış
sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Öğretim dili
MADDE 15 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üni-

versitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı
ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim öğ-
retim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kı-
lavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim öğretim
dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato ka-
rarına göre karar verilebilir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 16 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt

yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil
seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulu-
nanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sı-
navına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar,
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulan-
ma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim Ku-
rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Akademik yıl
MADDE 17 – (1) Akademik yıl, her biri yetmiş iş günü olan güz ve bahar yarıyılların-

dan oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere
dâhil değildir.

(2) Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde
de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senato kararlarına göre düzenlenir.

(3) Tıp fakültesi için bir dönem; güz ve bahar yarıyılından oluşan bir öğretim yılı an-
lamına gelmektedir.

Akademik takvim
MADDE 18 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından ha-
zırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
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Eğitim-öğretim programı
MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili

fakülte veya meslek yüksekokul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.
(2) Öğretim programlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri

ile AKTS kredileri belirtilir.
(3) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler, Senato kararıyla, uzaktan

öğretim yöntemiyle verilebilir.
Akademik kayıt süresi
MADDE 20 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik tak-

vimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali
yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti ol-
madan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları
üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır.
Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık
MADDE 21 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim

elemanı, ilgili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili

mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlen-
mesi ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders
ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları
MADDE 22 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için ilgili öğretim elemanı/yö-

netim kurulu tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü
ifade eder. Derslerin AKTS değerleri belirlenmek suretiyle öğrencinin her tür eğitim öğretim
faaliyeti kredilendirilir.

(2) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin
AKTS kredisi kullanılır.

(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek müfredat ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı,
ilgili bölüm/program başkanlığınca düzenlenir, ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun
onayı ile kesinleşir.

(4) Eğitim-öğretim planların da ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli
toplam kredi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık; teorik, uy-
gulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa önkoşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların
toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim planların da ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu
değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine, Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden
etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapıla-
cağı da ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk
yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

(6) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim
planının en az %25’i seçmeli derslerden oluşur. Eğitim-öğretim planlarında Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin bulunması zorunludur. Senato seçmeli ders-
leri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplan-
dırır. Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte dı-
şındaki derslerden oluşur. Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabile-
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ceği gibi, başka bölümlerin/programların öğretim programlarında yer alan dersleri de içerebilir.
Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur. Seçmeli dersler,
ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir.
Bir bölümün/programın Üniversite, alan, bölüm seçmeli ders kümelerinde ortak ders buluna-
maz. Öğrenciler seçmeli derslerden istediğini belirleyerek kayıt yaptırabilir. Ancak fakülte öğ-
rencileri yüksekokul ders planlarından ders seçemez.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar
MADDE 23 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim üc-

retleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.
Yarıyıl eğitim-öğretim ücreti, yıllık eğitim-öğretim ücretinin yarısı kadardır.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim üc-
retini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz okulunun ücretlerini kapsamaz. Yaz öğretiminde
açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyet tarafından, dersin AKTS kredisi göz önünde tutularak
belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kendilerine mezun olabilmeleri için
tanınan ek sürelerde kayıt olacakları derslere ve sınavlara ilişkin eğitim-öğretim ücretini ders-
lerin kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konu-
larda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

Ders kayıtları ve ders yükü
MADDE 24 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler,

danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde
ilân edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini ye-
rine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeret-
leri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta
içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Öğrenciler, ilk iki yarıyıl, ilgili diploma programının müfredatında yer alan derslerin
tamamına kayıt olmak zorundadırlar.

(3) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse
kayıtlanabilmek için, bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış ol-
ması gerekir.

(4) Öğrenciler ilgili diploma programının müfredatında belirtilen zorunlu dersler ile
müfredatta gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kayıt olmakla yükümlü-
dürler.

(5) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı
ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya
sonradan müfredattan çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tara-
fından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin, tekrarlanması
gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda
oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa müfredatta belirtilen diğer
koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak
zorundadırlar.

(6) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden (FD) notu alarak devamsızlıktan başarısız olan öğ-
renciler, öncelikle (FD) notu aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.
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(7) Öğrencinin Üniversitede öğrenim gördüğü süre içinde başarı durumunun ölçüsü
AGNO’dur. Bir dersin AGNO’sunun hesaplanması için kullanılan yöntem aşağıda belirtilmiştir:

a)
Ders Adı AKTS Kredisi Harf Notu Ağırlıklı Not
Örnek Ders I 2 AA 4,00 x 2 = 8
Örnek Ders II 8 BA 3,50 x 8 = 28
Örnek Ders III 5 BA 3,50 x 5 = 17,5
Örnek Ders IV 3 BB 3,00 x 3 = 9
Örnek Ders V 3 BA 3,50 x 3 = 10,5
Örnek Ders VI 6 BB 3,00 x 6 = 18
Örnek Ders VII 4 BB 3,00 x 4 = 12
Örnek Ders VIII 5 AA 4,00 x 5 = 20

60 123
Yukarıda verilen örnek tablodaki değerlere göre, AGNO = 123/60 = 2,05’dir.
(8) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredile-

rinin toplamıdır.
(9) AGNO’su en az 3,00 olan ve herhangi bir dersten (CC) harf notundan düşük başarı

notu olmayan bir öğrencinin, 30 AKTS kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile
iki ders daha artırılabilir.

(10) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine ön-
celikle kayıtlanmak koşuluyla, bir yarıyılda en fazla 42 AKTS kredisi kadardır.

(11) İkinci yarıyıldan itibaren, herhangi bir yarıyılın sonunda AGNO’su 2,00’ın altında
olan öğrencilere başarısız öğrenci denir.

(12) AGNO’larını barajın üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler, isterlerse AGNO’larını
yükseltmek amacıyla, başarılı oldukları dersleri açılması durumunda yaz okulunda tekrar ala-
bilirler. AGNO hesaplamasında tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten

itibaren ikinci haftanın sonuna kadar, Senato tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçe-
vesinde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları
dersleri bırakabilir.

Devam
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kal-

dıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her
türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar
edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. Devam koşulu daha önce sağlanan uygulamalı
derslerin tekrar edilmesi durumunda ise devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili yönetim ku-
rulunca karara bağlanır. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu
geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her
hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilân edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyen devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına
alınmaz.

(4) Sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda beş gün ve üstü olan
raporlar fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde devamsızlıktan dü-
şülür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar, İşaretler ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, not yük-

seltme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem
yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce uygun görülen sınav ta-
rihleri sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını
kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili
yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı
notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışın-
daki tüm dersler için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı ya-
pılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl-

sonu döneminden önce ilân edilir. Tıp fakültesinde ders kurulları sonunda yapılan sınavlar bu
kapsamda değerlendirilir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl
veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler,
yarıyıl/yılsonu sınavına girerler. Tıp fakültesinin, yılsonunda yapılan ve kurul derslerinin
içeriğini kapsayan sınavları yarıyıl/yılsonu niteliğindedir. Tıp fakültesinde ders kurulları ağır-
lıklı not ortalaması AGNO 80 ve üzerinde olan öğrenciler kurulların yılsonu sınavından muaf
tutulurlar.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler için
yapılan sınavdır.

ç) Not yükseltme sınavı: Başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla (DD)/(DC)
olan notlar için yapılan sınavdır. Bu sınavdan alınan en son not geçerlidir. Bu sınava girebilmek
için öğrencinin akademik takvimde ilân edilen sürede başvuru yapması gerekir.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en
geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bil-
dirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülmesi
durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun gö-
rülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme
hakkı elde ettiği halde sınava giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar
için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.

e) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarı-
sızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine
geçer.

Sınav sonuçlarının ilânı ve itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, ilân edilen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçla-

rının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdür-
lüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.
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(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri, incele-
nerek yönetim kurul kararı ile işleme alınır. Sınav sonuçlarının ilânından itibaren bir hafta için-
de fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından Öğrenci İşleri Direktörlüğüne iletilir.

Ders notları ve başarı durumu
MADDE 29 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilere harf başarı notu verilirken, ara sınav

ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçlarının katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
(2) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların

ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim
elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı
tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a)
Not Katkı Sayısı Puan Başarı Değerlemesi
AA 4.00 90-100 Mükemmel
BA 3.50 85-89 Çok İyi
BB 3.00 75-84 İyi
CB 2.50 70-74 Orta
CC 2.00 60-69 Yeterli
DC 1.50 55-59 Koşullu Başarılı
DD 1.00 50-54 Koşullu Başarılı
FF 0.00 0-49 Başarısız
FD 0.00 Devamsız
FG 0.00 Sınava Girmedi (Başarısız)
b) Diğer işaretler:
1) KM: Kaldırılan ders muafiyeti.
2) T: Transfer.
3) ÖD: Öğrenci değişim.
4) ERA: Erasmus.
5) E: Eksik.
6) R: Tekrar alınan ders.
(4) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları

yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not or-
talaması hesabında (FF) notu işlemi görür. (FD) notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarı-
yılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

b) E notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlaya-
mayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde notların ilgili
öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi halde, (E) notu (FF) notu haline dönüştürülür.

c) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan
öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.

ç) T işareti; transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
d) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
e) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
f) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.
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(5) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır, bu dersi
verildiği ilk yarıyılda seçmek zorundadır. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine baş-
ka bir seçmeli ders, değişen veya kaldırılan dersler yerine program/bölüm tarafından uygun
görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler.

(6) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu başarılı
olarak tamamlamış sayılır. Ders seçme döneminde güz ve bahar yarıyıllarının sonu olan AGNO
ortalaması 2.00 altında kalan öğrenciler (DC) ve (DD) olarak not aldığı derslerin tamamını ve-
rildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Geriye kalan kredi eksiğinde bir üst sınıfta ki dersleri
seçerek maksimum 42 AKTS’yi tamamlayarak öğrenimine devam eder.

(7) Birinci ve ikinci yarıyıl derslerini tamamlayan bir öğrenci için AGNO değerinin be-
lirlenmesine yönelik işlemler 24 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

(8) Tıp fakültesi için; 1. 2. ve 3. sınıflarda ders kurulları sınavları uygulanır. Sınav so-
nuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem içi başarı notu ders kurulları ağırlıklı
not ortalamasıdır. Dönem içi başarı notunun 80 ve üzeri olması final sınavından muaf olma
hakkını verir. Böylelikle dönem içi başarı notu aynı zamanda öğrencinin dönem sonu notu ola-
rak kabul edilir. Öğrencinin final sınavından muaf olduğu halde notunu yükseltmek için final
sınavına katılması durumunda dönem sonu notu belirlenirken final sınavı puanı esas alınır.

(9) Tıp fakültesi için; dönem içi başarı notu 80’in altında ise öğrenci final sınavına gir-
mekle yükümlüdür. Bu durumda dönem içi başarı notunun %60’ı ve final notunun %40’ının
toplamı dönem sonu notu olarak kabul edilir. Başarılı sayılabilmek için dönem sonu notunun
60 ve üzeri olması gerekir.

(10) Dönem sonu notu 60’ın altında olması halinde önceden belirlenen bir tarihte bü-
tünleme sınavı yapılır. Bu durumda dönem içi başarı notunun %60’ı ve bütünleme notunun
%40’ının toplamı dönem sonu notu olarak esas alınacaktır. Başarılı sayılabilmek için dönem
sonu notunun 60 ve üzerinde olması gerekir.

Ders muafiyeti
MADDE 30 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yer-

leştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir ne-
denle ayrılmış olan, kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş ile gelen öğrencinin ders mua-
fiyet talebinde bulunması halinde, koşullu geçer dersler olan (DD) ve (DC) harf notları hariç
olmak üzere eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, bölüm veya
program tarafından değerlendirilerek fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır
ve öğrencinin muafiyeti işlenir.

(2) Bu dersler başarı durum belgesinde ki açıklama kısmında Transfer (T) işareti ile
gösterilir ve ortalamaya katılır.

Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için

ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve ağır-
lıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun
olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(3) Mezuniyet aşamasına gelmiş, mezuniyeti için başarısızlıktan tek dersi kalan öğren-
cilere devam koşulunu yerine getirmiş olması şartı ile tek ders sınavı açılır.
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(4) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması
3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur
belgesi verilir.

Diploma
MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm

gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya da-
ha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararıyla belirlenir. Lisans diplomalarında
dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzası
bulunur.

(3) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört
yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel
not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

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

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-
ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin
tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında

öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları fakültelere kayıt dondurma için başvuru
yapabilir. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir.
Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sa-
yılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra ya-
pılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en
çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt
dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğ-
rencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek
ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye
dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakültelere dilekçeyle başvuru yapmaları ge-
rekmektedir.

(7) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin tamamı ödenir.
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İlişik kesme
MADDE 35 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar; kayıt sayılarının ÖSYM’ye

bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin
tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başla-
dıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini ger-
çekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğ-
rencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 8/12/2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler ile özel öğrenciler her yıl
eğitim-öğretim ücreti öder. Ancak ÖSYM tarafından kısmi burslu kontenjanla Üniversiteye
yerleştirilen öğrenciler, Üniversiteye yerleştirildikleri yılda ilan edilmiş kısmi burs oranı dışında
kalan tutarda eğitim ve öğretim ücreti öder. Verilen burslar, zorunlu yabancı dil hazırlık öğre-
nimi için bir yılı ve normal öğrenim süresini, önlisans programlarında iki yılı, lisans program-
larında dört yılı kapsamaktadır. Bu süre zarfında birbirini takip eden herhangi iki yarıyıl so-
nunda Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’nin altına düşen öğrencilerin bursları
%25 oranında azaltılır. %100 burslu olanlar %75 bursluya, %75 burslu olanlar %50 bursluya,
%50 burslu olanlar %25 bursluya, %25 burslu olanlar tam ücretliye dönüştürülür. Bu öğrenci-
lerden sonraki yarıyıllarda Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 2.00 ve üzerine çıkaranların burs
oranları yeniden eski haline yükseltilir. Disiplin cezası alan, tam burslu, %75 burslu, %50
burslu veya %25 burslu öğrencilerin tüm indirim ve bursları bir daha bağlanmamak üzere iptal
edilir ve bu öğrenciler tam ücret öderler.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Öğretim prog-
ramının en az %25’i seçmeli derslerden oluşur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen derslerin öğretim programlarında bulunması
zorunludur. Seçmeli dersler niteliklerine göre üniversite seçmeli ve alan seçmeli olarak grup-
landırılır. Üniversite seçmeli grubundaki dersler, diğer bölüm/programlar tarafından açılan, il-
gili bölüm/programın zorunlu dersleri ile alan seçmeli grubundaki derslerinin dışında kalan
derslerdir. Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölüm/program tarafından açılabileceği gibi, baş-
ka bölümlerin/programların öğretim programlarında bulunan ve ilgili bölüm/programla aynı
alana yönelik açılan dersleri de içerebilir. Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin
ve programların özellikleri göz önünde tutularak belirlenir. Bir bölümün/programın üniversite
ve alan seçmeli ders kümelerinde ortak ders bulunamaz. Öğrenciler seçmeli derslerden istedi-
ğini belirleyerek kayıt yaptırabilir. Ancak fakülte öğrencileri yüksekokul ders planlarından ders
seçemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Danışmanlar yarıyıl kredi yükünü, GANO’su en az 2.50 olan öğrenciler için 2 kredi,
en az 3.00 olanlar için 4 kredi, en az 3.50 olanlar için 6 kredi daha arttırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenimlerini yarıyıl kaybı olmadan ve disiplin cezası almadan, 3.00 ile 3.49 arası
GANO ile tamamlayan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek GANO ile tamamlayan öğrenciler
yüksek onur derecesiyle mezun olurlar ve diplomalarında bu durum belirtilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2010 27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/4/2011 27920

2- 27/8/2011 28038

3- 28/11/2011 28126

4- 19/3/2012 28238

5- 23/1/2013 28537

6- 11/8/2013 28732

7- 13/3/2014 28940

8- 16/6/2014 29032

9- 5/9/2015 29466

10- 22/10/2015 29510
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sabancı Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Sabancı Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Eğitimde ve akademide toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları alanlarında, toplumsal

cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı sağlamak üzere
ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konu-
sunda farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulun-
mak,

b) Toplumsal cinsiyet ve siyasi değişim, toplumsal cinsiyetin insan hakları ve demok-
rasinin gelişmesindeki yeri, çeşitli toplumsal farklılıklar ve çatışmalarla toplumsal cinsiyetin
kesişimleri üzerine araştırmaları disiplinlerarası düzeyde gerçekleştirmek,

c) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında uzman araştırma görevlileri ve öğ-
retim üyeleri yetiştirmek,
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ç) Üniversitede ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine
ön ayak olmak, kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek ve kamunun top-
lumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar,
diğer üniversitelerdeki merkezlerle işbirliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar
yapmak, üniversite kampusu içinde ve dışında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyici
politikaların sözcüsü olmak ve diğer kurum ve kuruluşlara bu konuda liderlik etmek,

d) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle İstanbul ve Marmara bölgesindeki kadınların
eğitim, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı
sağlamak ve kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kurumlara danış-
manlık yapmak,

e) Üniversitenin bu konularda araştırmalar yapan psikoloji, felsefe, matematik, fizik,
yönetim bilimleri, ekonomi, kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, görsel sanatlar ve görsel iletişim
tasarımı, uluslararası çalışmalar ve tarih gibi disiplinlerinde yapılan çalışmaları desteklemek
ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak,

f) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen
sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak,

g) Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde top-
lumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına
teşvik ve akademik destek sağlamak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları ile ilgili sorunları incelemek, araş-

tırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve
sempozyumlar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları ile ilgili çalışmalara ve aynı zamanda
ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını
sağlamak ve ilgili kurullara önerilerde bulunmak,

c) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında eğitim ile ilgili program yapmak,
eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürüt-
mek, bu konuda koordinasyon ve araştırmalar yapmak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ve merkezlerle proje konularında iş-
birliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkanları oluşturmak,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal
cinsiyet farkındalığı ve duyarlılığı, kadın hakları ve kadın sorunları konularında araştırma, da-
nışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak,

f) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde dergilerde ya-
yınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

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, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda eğitimi ve-

ya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üze-
rine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Müdür, yerinde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet etmek üzere Yönetim
Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması
durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek,
c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili

işlemleri yerine getirmek,
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak

yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yö-
netim Kurulunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek,
f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-
törün onayına sunmak,

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yap-
mak,

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim

dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde
görevli öğretim elemanları ile toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve
üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya toplumsal cinsiyet ve
kadın çalışmaları konusunda tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile
Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekalet eden Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en
az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma prog-

ramları yapmak,
b) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak

ve uygulamak,
c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak,
ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini be-

lirlemek,
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim

dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde
görevli öğretim elemanları ile toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve
üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya toplumsal cinsiyet ve
kadın çalışmaları konusunda tecrübeli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Müte-
velli Heyeti tarafından görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Merkezde yapılan araştırmalar ve üretilen teknolojilerin uygulamaları ve transferi

hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sabancı Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Tekno-

lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
e) TÜMER: Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliğini,
f) Üniversite: Sabancı Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli

imalat ve üç boyutlu basım alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji
geliştirmek,

b) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli
imalat ve üç boyutlu basım alanlarındaki araştırmaları disiplinlerarası düzeyde gerçekleştirerek,
gelişmiş ürünler ortaya çıkarmak amacıyla bir araya getirmek, kompozit malzeme üretimi,
kompozit malzemelerden komponent tasarımı çalışmalarındaki süreç ve ürün kalitesini veya
standardını yükseltmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,

26 Haziran 2016 – Sayı : 29754                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 161



c) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli
imalat ve üç boyutlu basım kapsamında üretiminde verimliliği artırmak ve üretim maliyetlerini
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği destekle-
mek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, araştır-
macı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak,

ç) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli
imalat ve üç boyutlu basım teknolojileri alanlarında çok iyi eğitilmiş yüksek lisans ve doktora
öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar ve mühendisler yetiştirmek, kaliteli bilimsel yayınlar
yapmak, üniversitelerde yürütülen araştırmalar ile endüstri ve teknolojik gelişmeler yönünde
bilgi birikimi sağlamak ve endüstriyel araştırmalar konusunda deneyimli personel yetiştirmek,
üniversite ve sanayi iş birliğine ortam ve süreklilik sağlamak, teknolojik yaratıcılıkta ve en-
düstriyel gelişmelerde temel ve uygulamalı araştırmalar aracılığı ile rekabet gücünü arttırmak,

d) Sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurumlarının iş birliği yapmasını sağlamak,
e) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle İstanbul ve Marmara bölgesindeki ileri kom-

pozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli imalat ve üç bo-
yutlu basım araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,

f) Üniversitenin bu konularda araştırmalar yapan Malzeme Bilimi Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
ve Kimya gibi disiplinlerinde yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak
çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak,

g) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına kat-
kıda bulunmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli

imalat ve üç boyutlu basım teknolojilerinin ayrı ayrı veya tümleşik olarak kullanımı yaklaşımı
ile yeni nesil, karmaşık, çok fonksiyonlu, akıllı ve katma değeri yüksek ürün ve süreçlerin ge-
liştirilmesi,

b) Kavramsal tasarımdan, nihai ürünün ortaya çıkmasına kadar olan tüm süreçleri ni-
telikli insan gücü yetiştirerek ve kullanarak üniversite-sanayi ekosistemi içerisinde bir bütün
olarak ele alarak ileri kompozit malzemelerden kullanılabilir nitelikte komponent tasarımı ve
üretimi,

c) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli
imalat ve üç boyutlu basım teknolojileri alanları ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yap-
mak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, ulusal ve uluslararası konferanslar, se-
minerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

ç) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli
imalat ve üç boyutlu basım teknolojileri alanları ile ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili
kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağ-
lamak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak,

d) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli
imalat ve üç boyutlu basım teknolojileri alanlarında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim,
yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

e) İleri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli
imalat ve üç boyutlu basım teknolojileri alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu ko-
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nuda koordinasyon ve araştırmalar yapmak, üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek
lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine
katkıda bulunmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlar veya sanayi kuruluşları ile bilimsel amaçlı
işbirliği yapmak veya teknoloji geliştirmeye yönelik uygulamalı projeler gerçekleştirmek ve
ulusal ve uluslararası öğrenci/araştırmacı/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ileri kompozit malzemeler, polimer iş-
leme süreçleri, nano ve makro üretim, eklemeli imalat ve üç boyutlu basım teknolojileri konu-
larında araştırma, danışmanlık, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak,

ğ) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde dergilerde ya-
yınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak ve patentler almak,

h) Tüm bu etkinlikler ile ulusal ve evrensel bilgi birikimine, teknolojik gelişmelere ve
sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, ileri kompozit malzemeler, polimer işleme süreçleri, nano ve

makro üretim, eklemeli imalat ve üç boyutlu basım konularının birinde veya birden fazlasında
eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün
önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, yerinde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet etmek üzere Yönetim
Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması
durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek,
c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili

işlemleri yerine getirmek,
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak

yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yö-
netim Kurulunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek,
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f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki
yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-
törün onayına sunmak,

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yap-
mak,

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında aktif çalışmaları bu-

lunan Sabancı Üniversitesinin tam zamanlı öğretim üyeleri, gerek duyulması halinde ulusal ve
uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile Mer-
kezin faaliyet alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında
çalışan ve/veya Merkezin faaliyet alanları konusunda tecrübeli kişiler arasından Müdürün öne-
risi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekalet eden Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en
az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma prog-

ramları yapmak.
b) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak

ve uygulamak.
c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve iş birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.
ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini be-

lirlemek.
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve programlar,

istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli
öğretim elemanları ile Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı
özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya Merkezin faaliyet alanı konusunda tecrübeli kişiler
arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen yedi ki-
şiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır.
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(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Merkezde yapılan araştırmalar ve üretilen teknolojilerin uygulamaları ve transferi

hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.,
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİTİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sabancı Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Sabancı Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Veri analitiği alanında ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji geliş-

tirmek,
b) Veri analitiği araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek, gelişmiş ürün-

ler ortaya çıkarmak amacıyla bir araya getirmek,
c) Veri analitiği alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri yetiştirmek,
ç) Sanayi, Üniversite ve diğer araştırma kurumlarının işbirliği yapmasını sağlamak,
d) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle İstanbul ve Marmara bölgesindeki veri ana-

litiği araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,
e) Üniversitenin bu konularda araştırmalar yapan Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ve

Endüstri Mühendisliği gibi disiplinlerinde yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler
arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak,

f) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların, uygulayıcılara aktarılmasına kat-
kıda bulunmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Veri analitiği alanı ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araş-

tırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek,
ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Veri analitiği alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda koordinasyon
ve araştırmalar yapmak,

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak,
ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkanları oluşturmak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, veri analitiği alanı ile ilgili konularda
araştırma, danışmanlık, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak,

d) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde dergilerde ya-
yımlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
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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
MADDE 8 – (1) Müdür, veri analitiği konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üni-

versitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, yerinde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet etmek üzere Yönetim
Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması
durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek,
c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili

işlemleri yerine getirmek,
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak

yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yö-
netim Kurulunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek,
f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-
törün onayına sunmak,

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna danışmanlık yapmak,
ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim

dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde
görevli öğretim elemanları ile veri analitiği alanında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı
özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya veri analitiği konusunda tecrübeli kişiler arasından
Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen beş kişiden
oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekalet eden Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en
az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.
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(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma prog-

ramları yapmak,
b) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak

ve uygulamak,
c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak,
ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini be-

lirlemek,
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim

dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde
görevli öğretim elemanları ile veri analitiği alanında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı
özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya veri analitiği konusunda tecrübeli kişiler arasından
Yönetim Kurulunun önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısıyla, üye tam sayısının salt ço-
ğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Merkezde yapılan araştırmalar ve üretilen teknolojilerin uygulamaları ve transferi

hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personelle karşılanır.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Toros Üniversitesinin ekonomik ve sosyal

ihtiyaçları dikkate alınarak, Toros Üniversitesi ve birimleri tarafından yapılacak yurtiçi ve yurt-
dışı her türlü alım-satım, hizmet, inşaat, onarım ve bakım, kiralama, kiraya verme, proje, etüt,
müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla, en
uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toros Üniversitesi ve bu Üniversiteye bağlı akademik

ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü menkul veya gayrimenkul mallar ile hak ve hiz-
metlerin alımı, satımı, onarımı, yapımı, kiralanması, kiraya verilmesi, taşıma ve benzeri işlerin
yapılması ve yaptırılması ile ihaleye 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 111 inci maddesi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım-satım: Her türlü mal ve hizmetlerin alım, satım, kiralama, taşıma ve yapım iş-

lerinin en uygun değer ve koşullarda ve zamanında alım, satımını,
b) Başkan: Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
c) Birim: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitü gibi eğitim-öğretim veren bölümleri

ile tüm idari ve hizmet alanlarını,
ç) Birim temsilcisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,
d) Dekan: Toros Üniversitesi ilgili Fakülte Dekanını,
e) Genel Sekreter: Toros Üniversitesi Genel Sekreterini,
f) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-

hasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve
yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve
güvenlik, mesleki eğitim, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, ta-
şınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
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g) İhale: Bu Yönetmelikteki usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi
üzerine bırakılmasını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

ğ) Muayene ve Kabul Komisyonu: Toros Üniversitesi Muayene ve Kabul Komisyonunu,
h) Mütevelli Heyeti: Toros Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Rektör: Toros Üniversitesi Rektörünü,
i) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Toros Üniversitesi Satın Alma ve İhale Komisyonunu,
j) Satın alma sorumlusu: Toros Üniversitesi satın alma işlemleriyle ilgili olarak görev-

lendirilen personeli,
k) Sözleşme: Üniversite yönetimi ile yüklenici/müteahhit veya başka kişi/kişiler ara-

sında yapılan yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren ve

Toros Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,
m) Uygun fiyat: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,
n) Üniversite: Toros Üniversitesini,
o) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edilen ve sözleşme im-

zalanan gerçek veya tüzel kişiyi, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale İşlerinde Yetkili Kişi ve Organlar, Satın Alma ve İhalelere İlişkin

Esaslar, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Satın Alma Usulleri

Satın Alma ve İhale İşlerinde Yetkili Kişi ve Organlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma, ihale yöntemlerinin parasal

sınırlarını belirleme, Satın Alma ve İhale Komisyonu kararlarını onama ve iptal etme yetkisi,
harcama yetkilisi/ita amiri ve ihale yetkilisi sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetkisini, bütçe
sınırları içerisinde, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Satın Alma ve İhale Komisyonuna veya
Rektöre devredebilir.

Satın Alma ve İhale Komisyonu
MADDE 6 – (1) Satın Alma ve İhale Komisyonunun oluşumu ve işleyişi aşağıdaki gi-

bidir:
a) Satın Alma ve İhale Komisyonu, Başkan tarafından görevlendirilecek en az üç üye-

den oluşur. Komisyon Başkanı ve üyeler Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından Üniversite için-
den belirlenir.

b) Yapılacak işin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satın alma
olurunda belirtilmek ve Başkan tarafından uygun görülmesi kaydıyla Üniversite içinden veya
dışından bir veya daha fazla sayıda temsilci komisyona ilave edilebilir.

c) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde Satın Alma ve İhale Komisyonu kararına des-
tek olmak üzere asgari üç kişilik bir teknik komisyon kurulabilir.

ç) Satın Alma ve İhale Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar
verir. Kararlarda çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşit olması halinde Komisyon başkanının
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. İstekleri halinde karara katılmayan üyelerin gerekçeleri
de tutanağa yazılır.

d) Muayene ve Kabul Komisyonunda görevli olanlar aynı zamanda Satın Alma ve İhale
Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.
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e) Satın Alma ve İhale Komisyonu, şartname hazırlama ve teklif değerlendirmede ko-
nuyla ilgili uzman veya danışmandan yararlanabilir. Bunların oy hakkı yoktur ve görüşlerini
yazılı olarak belirtirler.

Muayene ve Kabul Komisyonu
MADDE 7 – (1) Muayene ve Kabul Komisyonunun oluşumu ve görevleri aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Muayene ve Kabul Komisyonu, Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından belirle-

nen ve onay gören ihale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip, işin istenilen vasıfta oldu-
ğunun tespitine yetkili olarak Başkan tarafından görevlendirilen en az üç üyeden oluşur. Baş-
kan, üyelerden birini Komisyon başkanı olarak belirler.

b) Muayene ve Kabul Komisyonunun uygunluk içeren kararı imzalanıp onaylandıktan
sonra ihale bedeli ödenir. Kabul edilmeyen işler yeniletilir.

c) Muayene ve Kabul Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar
verir. Oyların eşit olması halinde Komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

ç) Satın Alma ve İhale Komisyonunda görevli olanlar aynı zamanda Muayene ve Kabul
Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

Satın alma kararı işlemleri
MADDE 8 – (1) Satın alma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi,
b) Satın alma kararının ilgili olduğu iş,
c) Satın alınmasına karar verilen malın/hizmetin adı, tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve

miktarı,
ç) Teklif veren firmaların isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar,
d) Tercih edilen firmanın tercih sebebi,
e) Satın Alma ve İhale Komisyonu üyelerinin adı, soyadı ve imzası.
Satın alma esasları
MADDE 9 – (1) Satın alma işinin gerçekleştirilmesi esnasında aşağıdaki hususlar dik-

kate alınır:
a) Gayrimenkul alımı ve/veya kiralanması işlemleri dışındaki satın alma ve ihale işle-

minde en az üç firmadan teklif alınır, üç teklifin alınamayacağı durumlarda sadece üretici ana
firmadan, ana firma yoksa ana distribütörden teklif alınır.

b) Satın alma mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gö-
zetilerek yapılır.

c) Satın almalarda tercih yapılırken, firmanın o konudaki yetkinlik derecesi, firmaların
referansları, istenilen kaliteyi verme yeteneği, istenilen zamanda teslim, en uygun ödeme ve
bakım koşullarını sağlama gibi özellikler göz önünde tutulur.

ç) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-
munda satın alma, firmadan doğrudan pazarlık usulü ile yapılabilir.

d) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve yapım işlerinin belirlenen usullerle
gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için, gereken satın alma
işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımın-
dan, aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan Satın Alma ve İhale Ko-
misyonu onayı ile devam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar
alınmaz, satın alma aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.
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e) Satın alınan mal, hizmet veya hak bedelleri ile ilgili avans/peşin ödeme, ara ödeme
ve nihai ödemeler; satıcılar ile yapılan sözleşmelerde yer alan bedel, ödeme süresi ve ödeme
şekillerine göre yapılır.

f) Üniversitenin ihtiyacı olan gayrimenkullerin alım-satımı ile kiralama ve kiraya verme
işlemleri ve yapım işleri, yukarıdaki esas ve usullere bağlı kalmaksızın doğrudan temin yöntemi
ile Başkan ya da yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler, gerek doğrudan veya dolaylı ya da alt

yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekkül-
lerinin ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar,

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dahil, aylık veya ücret alan kurum mensupları,
c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve Satın Alma ve İhale Ko-

misyonu başkan ve üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları,

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler
ile sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katıl-
maktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

d) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
Satın alma usulleri
MADDE 11 – (1) Satın alma usulleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara, ihale, kapalı veya açık teklif usulleri,

davet yoluyla teklif alma usulü, doğrudan pazarlık usulü, doğrudan temin usulü ve diğer usul-
lerden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek Satın Alma ve İhale Ko-
misyonunun yetkisindedir.

b) Satın Alma ve İhale Komisyonu, ihale, kapalı veya açık teklif ve diğer usullerde Üni-
versiteye gelen teklifleri her satın alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda Satın Alma ve İhale Komisyonu satın almaya karar verip ver-
memekte serbesttir ve bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı ertele-
yebilir veya iptal edebilir.

c) Satın alma işlemleri satın alma kararının Satın Alma ve İhale Komisyonu üyeleri ta-
rafından imzalanmasıyla gerçekleştirilmiş olur.

Elektronik ortamda ihale
MADDE 12 – (1) Üniversite, satın alma faaliyetlerini daha etkin yürütmek ve satın al-

malarda en uygun fiyatı bulmak amacıyla satın almalarını elektronik ortamda gerçekleştirebilir.
e-ihale yapılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Öncelikle elektronik ihale sunumu yapan kurumlarla anlaşma yapılması,
b) Satın alınacak ürün veya hizmetin 10 uncu maddede belirtilen ihale ve satın alma

yöntemlerinden birisi kullanılarak en uygun fiyatının tespit edilmesi,
c) En uygun fiyatı belirlenen ürün veya hizmet, anlaşma yapılan sunucunun elektronik

ihale platformuna taşınarak, yeni tedarikçilerin de içinde bulunduğu geniş bir satıcı veri taba-
nından faydalanarak ürün ve hizmetin fiyatının daha da düşürülmesi,
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ç) Elektronik ihaleye katılacak tedarikçilerin, en son tekliflerini sisteme kayıt teklifi
olarak girmeleri, ihalenin açık eksiltme yöntemi ile bu kayıt teklifleri üzerinden gerçekleştiril-
mesi ve kayıt teklifinin en uygun ihale fiyatı olması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler,

Satın Alma Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler

Satın alma talepleri
MADDE 13 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti

satın alma istek formunu doldurarak satın alma birimine gönderir. Toplanan tüm satın alma ta-
leplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok seviyeleri, bütçeye uy-
gunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden,
talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler
için, satın alma birimince, satın alma usulünde belirlenen yetki limitleri dâhilinde satın alma
işlemi başlatılır.

Acil durumlarda satın alma işlemleri
MADDE 14 – (1) Acil durum ve takdir yetkisine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Acil durumlarda satın alma işlemleri, satın alma biriminin yetki ve sorumluluğunda

doğrudan yürütülür. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale edilemediğinde
zarar doğurabilecek veya öğretimi aksatabileceği için satın alma usullerinin uygulanmasının
beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak kabul edilir.

b) Acil olaylardaki takdir yetkisi Satın Alma ve İhale Komisyonuna aittir, bu satın al-
malarda satın alma usulleri aranmaz.

Toplu satın alma işlemleri
MADDE 15 – (1) Alınan her türlü sarf malzemesi, gerektiğinde haftalık, aylık veya

yıllık olarak toplu satın alma kararlarına bağlanabilir. Bu işlemler satın alma usulündeki yet-
kilendirme dâhilinde gerçekleştirilir.

Satın alma istek formu
MADDE 16 – (1) Satın alma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası ile tarih,
b) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,
c) Satın alma talebinin gerekçesi,
ç) Gerekli görülecek diğer açıklamalar,
d) Fakültelerde Dekan, enstitülerde Enstitü Müdürü, yüksekokullarda Yüksekokul Mü-

dürünün onayı,
e) İdari birimlerde Mali İşlerden Sorumlu Birim Amiri ile Genel Sekreterin onayı,
f) Rektörün onayı.
Satın alma ve İhale Komisyonu kararı gerektirmeyen işler
MADDE 17 – (1) Satın Alma ve İhale Komisyonu kararı gerektirmeyen işler aşağıda

belirtilmiştir:
a) Onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan yapılan alımlar, akademik ve idari personel

hizmetleri, günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda
gibi olağan hizmetler, donanım ve yazılımların satın alınması, 5.000 Türk Lirasını geçmemek
koşulu ile satın alma kararı olmadan ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve onaylı satın alma formu
ile doğrudan satın alınabilir.
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b) Pazarlık imkanının bulunmadığı market/alışveriş merkezi gibi satın almalarda Satın
Alma ve İhale Komisyonunun kararı aranmaz.

c) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleşme-
sine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü
işlerde satın alma kararı aranmaz.

ç) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, idari/öğretim elemanları temini, telif hak-
larının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu
Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Teslim alma ve ödeme
MADDE 18 – (1) Teslim alma ve ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
a) Satın alma talep formunda yer alan işin tamamlanmasını müteakip Muayene ve Kabul

Komisyonu toplanır. Komisyon, işin Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda
tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde kararını Satın Alma ve İhale Komisyonu onayına su-
nar. Onay gören karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere mali işlerden sorumlu birim amirli-
ğine iletilir. Acil durumlar veya tutarı itibarıyla Satın Alma ve İhale Komisyonuna sevk edil-
memiş işlerde ödeme yapılabilmesi için talep sahibinin, alınan mal/hizmetin uygunluğunu kont-
rol edip mal ve hizmet teslim fişini onaylaması gerekir.

b) Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, mali işlerden sorumlu birim amirliği ta-
rafından, yüklenici ile anlaşılmış ödeme koşulları çerçevesinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartnameler, Sözleşme, Teminatlar ve İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler ve sözleşme
MADDE 19 – (1) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, hukukçuların desteğiyle, satın alma işlerinden
sorumlu birim amirliğince hazırlanır.

(2) Şartnamelerde satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliği belirtilir.
Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli
hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır.
a) İdari şartname: Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla,

hukukçuların desteği alınarak satın alma işlerinden sorumlu birim amirliğince hazırlanır. İşin
niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya bir kısmına yahut diğer ek şartlara uygun
bir sırada yer verilir. Söz konusu hususlar şunlardır:

1) İşin konusu,
2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,
3) Teminat alınıp alınmayacağı alınacaksa miktarı,
4) Opsiyon müddeti,
5) İşin süresi,
6) Ödeme durumu,
7) Teslim şekli,
8) Vergi ve harçlar,
9) Gümrük işleri,
10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,
11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali,
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12) Uyuşmazlıkların çözümü.
b) Teknik şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve istekte bulunan birim ile satın alma işlerinden
sorumlu birim amirliği tarafından hazırlanır. İstekte bulunan birimin hazırladığı satın alma
talep formu veya dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve
niteliğine göre teknik şartname olarak kabul edilir:

1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi,
2) Garanti,
3) Teslim süresi, yeri ve şekli,
4) Bakım, servis, montaj.
(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Alınacak mal/hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması,
b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,
c) Süre, fesih, yenileme şartları,
ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları,
d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve idare için doğacak haklar.
(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma isteği yapılma-
sına gerek duyulmadan sözleşme Satın Alma ve İhale Komisyonunun onayı ile yenilenir. Ancak
mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla, ek hizmet istekleri, yeni bir satın alma talep
formu doldurulmasını gerektirir.

Geçici teminat
MADDE 20 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden idarece belirlenecek oranda geçici teminat alınabilir. Doğrudan temin ve açık teklif usulü
ile yapılacak alımlarda ise tahmini bedel bildirilmediğinden, idarece tespit olunacak miktarda
geçici teminat alınabilir.

Kesin teminat
MADDE 21 – (1) Kesin teminat alma şekilleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İhale alan firmadan işin niteliğine göre ve işin ihale bedeli üzerinden idarece belir-

lenecek oranda kesin teminat alınabilir.
b) İhaleye gireceklerden alınacak kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul

edilebilecek değerler, iadesi ve cezai koşulları Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından be-
lirlenir.

c) Kesin teminat verildikten sonra bu teminat mali işler biriminin uygun bulması ile di-
ğer teminat çeşitlerinden biri ile değiştirilebilir. İstihkaklardan %10 alıkonulmak suretiyle alı-
nan teminat bu hükmün dışındadır.

İhalenin kesinleşmesi
MADDE 22 – (1) İhalenin kesinleşme süreci aşağıda belirtilmiştir:
a) İhaleler Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı ile en geç beş iş günü içerisinde

kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya tebliğ edilerek sözleşme yap-
maya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa
geçici teminatları iade edilir.
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b) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici firmanın teminatı irat kaydedilir. Yüklenici
firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az
olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yüklenicinin ölümü, iflası, mahkûm olması veya yasaklanması
MADDE 23 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, mahkûm olması veya yasaklanması du-

rumunda aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa diğer alacakları

varislerine verilir. İş veya sözleşme, gerekli teminatı vererek işe veya sözleşmeye devam etmek
isteyen var ise satın alma sorumlusunun kararı üzerine satın alma yetkilisinin onayıyla devre-
dilebilir.

b) Yüklenicinin iflası halinde kesin teminat Üniversiteye irat kaydedilerek sözleşme
feshedilir. İşin yapılmaması veya sözleşmenin gereğinin yerine getirilmemesi ile işin başkasına
yaptırılması veya başkasıyla sözleşme yapılmasından doğan zarar iflas eden yükleniciden ayrıca
talep edilir.

c) Yüklenicinin tutuklanması veya mahkum olması hallerinde bu maddenin birinci fık-
rasının (b) bendindeki hükümler uygulanır, ancak işin yapılmasını ve sözleşmenin gereğinin
yerine getirilmesini engellemeyecek olması ve Üniversite tarafından istenen güvencelerin ve-
rilmesi kaydıyla, yüklenicinin vekil tayin ederek işi sürdürme talebi de kabul edilebilir.

ç) İhalelere katılmaktan yasaklı olduğu belirlenenlerin kesin teminatı Üniversiteye irat
kaydedilerek sözleşme feshedilir. İşin yapılamaması veya sözleşmenin gereğinin yerine geti-
rilememesi ile işin başkasına yaptırılması veya başkasıyla sözleşme yapılmasından doğan zarar
ihale yasaklısı yükleniciden ayrıca talep edilir.

Satın almalarda yasak fiil ve davranışlar
MADDE 24 – (1) Satın almalarda aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanların

geçici teminatları ile vermişlerse kesin teminatları Üniversiteye irat kaydedilir ve bu davranış-
larda bulunanlar on yıl süreyle Üniversitenin satın almasına katılamazlar:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunlara teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satın alma kararını etkileyecek davranışlarda bu-
lunmak veya bunlara teşebbüs etmek,

c) Sahte belge, sahte teminat veya yanıltıcı belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmek veya yalan veya yanıltıcı bilgi vermek veya bunlara teşebbüs etmek,

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satın almalarda bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek,

d) Bu Yönetmelik uyarınca satın almaya katılamayacak olmasına rağmen satın almaya
katılmak.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Başkanı yürütür.
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Tunceli Üniversitesinden:
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL

CİNSİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tunceli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve

Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve
usulleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tunceli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal

Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Tunceli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın erkek cinsleri arasında doğanın belirlediği

farklılıkların dışında, iki cins arasında toplumsal düzlemde oluşturulmuş ve yerleşmiş farklı-
lıklar olarak tanımlanabilecek toplumsal cinsiyet ile kadın sorunları ile ilgili ulusal ve uluslar-
arası düzeyde bilimsel araştırmalar, toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, pro-
jeler geliştirmek, bu alanla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmeti
sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Siyasal, toplumsal, hukuksal, ekonomik ve sağlığa ilişkin konularda toplumsal cin-

siyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapı-
lan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açıl-
masını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet
ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek,
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c) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
konferans, panel, kongre, sempozyum ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkin-
likler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak,

ç) Kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde ve kent yaşamında güçlendirilmesine yö-
nelik araştırma ve destek programları oluşturmak,

d) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluş-
turmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda yazılı, sözel ve görsel yayın yap-
mak ve bu tür etkinliklere katılmak,

e) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluştur-
mak,

f) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili bütün
yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak,
danışmanlık hizmeti vermek,

g) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek,
ğ) Kadın merkezleri ile kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda çalışmaları

bulunan ve bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör
tarafından iki yıl için görevlendirilir. Aynı kişi üst üste en fazla iki kez Müdür olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi
sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usülle
yeni görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından
Müdürün önereceği bir üye, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Mü-
dürün görevi başında olmadığı zaman, yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya

başkanlık etmek,
c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve ka-

rara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Yıllık gider ve gelir bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim

Kuruluna sunmak,
d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini

onaylamak üzere Rektöre sunmak,
e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi ve denetimini sağlamak,
f) Müdür Yardımcısını önermek,
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetiminin ve denetiminin ya-
pılmasından Rektöre karşı sorumludur.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim

Kurulunun doğal üyesidir. Diğer dört üye merkezin faaliyet alanına giren konularda uzman,
Müdürün önereceği Üniversitede tam gün çalışan sekiz öğretim elemanı adayı arasından Rektör
tarafından seçilerek iki yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usülle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak üçte iki çoğunlukla ayda bir kez ve gerekli oldu-
ğunda Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Kararlar, Kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı ol-

mak,
b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,
c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini, araştırma ve eğitim-öğ-

retim projelerini karara bağlamak,
ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek,
d) Müdür tarafından hazırlanan yıllık gelir ve gider bütçesini karara bağlamak,
e) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına öneri ile katkıda bulunan

organdır. Üniversitede kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan öğretim ele-
manları arasından ve Tunceli kentinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan
kişi, kurum, kuruluş, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilecek en fazla yedi üye-
den oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden
seçilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği
düşer.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Kurul,
Müdür başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu ka-
rarları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili proje önerilerinde

bulunur, projelerin geliştirilmesinde yardımcı olur, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları ko-
nularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlar, belirli konularda Yönetim Kuruluna
yardımcı olmak üzere çalışma oluşturur ve Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için
gerekli çalışmalarda destek olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 1)

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun

geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde

sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin

ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının

karşılanması amacıyla söz konusu işletmelere destek verilmesine ilişkin usul ve esasların be-

lirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ; birinci fıkra kapsamındaki maden işletmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve

4857 sayılı İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Ka-

nunla yapılan değişiklikler ile 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla

meydana gelen maliyet artışlarının 21/3/2016 tarihli ve 2016/8673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

kapsamında karşılanması amacıyla söz konusu işletmelere verilecek desteğe ilişkin usul ve

esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu Ka-

nunun geçici 29 uncu maddesi kapsamında 8/4/2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 21/3/2016 tarihli ve 2016/8673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ag: Güncel brüt asgari ücretin işverene maliyetinden varsa destek kapsamında dev-

letçe yapılan diğer ödemeler düşülerek oluşan tutarı,

(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün

931806001-309/6 sayılı yazısında, 180 gün fiili hizmet zammından yararlanan sigortalı için
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işveren hissesi %9 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Kolu (MYÖ) (%14 olan bu oran, 5 puan

indirimli olarak uygulanmaktadır.) + %7,5 Genel Sağlık Sigortası (GSS) + %2 Kısa Vadeli Si-

gorta Kolu (KVSK) + %2 işsizlik sigortası olmak üzere toplam %20,5 sigorta primine tabi tu-

tulduğu,

Ayrıca, 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17. Maddesi

ile 5510 Sayılı Kanuna eklenen geçici 68. Maddesi ile Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının

(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalı çalış-

tıran işverenlerce 2016 yılı ocak ile aralık ayları dönemleri için günlük 3, 33 TL ile çarpımı

sonucu bulunacak tutarın, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup

edilmesi ve bu tutarın Hazinece karşılanması hususları hesaplamalarda baz alınmıştır.)

b) Ay: Ödeme yapılacak aydaki gün sayısını,

c) Çö: 31/12/2014 tarihine kadar geçerli haftalık çalışma süresi olan 45 saati,

ç) Çs: 1/1/2015 tarihi itibarıyla haftalık çalışma süresi olan 37,5 saati,

d) Da: İşyeri için ödenecek aylık destek tutarını,

e) Dig: İşçi başına ödenecek günlük destek tutarını,

f) Fg: Faaliyeti durdurulan veya nezaretçi ataması olmayan gün sayısını,

g) Genel müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) Hazırlık faaliyeti: İşletme projesinde; madene ulaşmak, ocak altyapısı, nakliyat ve

havalandırma amaçlı galeri, kuyu, desandre ve kömür içerisinde taban yolları ve başyukarı sü-

rülmesi ve üretim panosu oluşturma faaliyetlerini,

h) ln: 2014 yılının ilk altı aylık dönem brüt asgari ücretin işverene maliyetinin iki katı

olan tutarı,

(Asgari ücretin işverene brüt maliyeti sigorta primine esas brüt asgari ücret x (%9MYÖ

+ %7,5GSS + %2KVSK + %2 işsizlik sigortası) x 2 = 1.071 x 1,205 x 2 = 2.581,11TL)

ı) lo: 2014 yılının ilk 8 ayında faaliyette bulunan yeraltı kömür işletmelerinde; çalışan

başına aylık ödenen işçilik maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasını,

(SGK verilerine istinaden ln değerinin üstünde olanlar hariç, 1.657,55 TL olarak he-

saplanmıştır.)

i) İa: İşçiye verilecek yıllık izinde artırılan izin günü sayısı olan 4 günü,

j) İy: Yıllık takvim günü olan 365 günü,

26 Haziran 2016 – Sayı : 29754                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 181



k) O: Aylık üretim miktarına bağlı olarak belirlenecek destek katsayısını,

l) R: Yeraltı kömür işletmesinde aylık üretimin o ayda işletmede çalışan toplam işçi sa-

yısına oranı ile bulunan işçi başına düşen kömür üretim miktarı (ton/yevmiye sayısı) olarak

randımanı,

m) T: İşverene işçi başına gelen ek maliyet toplamını,

n) TA: İki kat asgari ücretin ödenmesi nedeni ile oluşan ek maliyetten, yararlanılan top-

lam diğer desteklerin farkının çıkarılması sonucu oluşan ek maliyeti,

o) TÇ: Bir işçi için çalışma saatinin azalması sonucu oluşan ek maliyeti,

ö) Ti: Tatil gün sayısı artışı sonucu oluşan ek maliyeti,

p) Yo: Ortalama yeraltı yevmiye sayısını (Aylık yeraltı yevmiye sayısının o ayda çalı-

şılan gün sayısına bölümünden elde edilen değer),

r) Yt: SGK verilerine göre ödeme yapılacak aydaki aylık toplam yeraltı yevmiye sayısını

(Prim Ödeme Gün Sayısı),

ifade eder.

Destekten yararlanacak ruhsat sahiplerinin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Ruhsat sahiplerinin destekten yararlanabilmesi için;

a) Maden Kanununun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taş-

kömürü” ruhsat sahasında yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapıyor olması,

b) Özel hukuk tüzel kişisi olması,

c) Ruhsat sahasında üretim faaliyetinin ruhsat sahibi şirketçe yapılması,

gerekir.

Destek verilmeyecek durumlar

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki durumlarda destek ödemesi yapılmaz.

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-

nunu kapsamında, işin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde, işin durdurulması kararının

uygulanması ile bu kararın kaldırılmasına ilişkin İş Mahkemeleri veya Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmış kararların uygulanması arasında geçen sürede destek

ödemesi yapılmaz.

b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında iş-

letme güvenliği açısından (Kanunun 31 inci maddesi ve 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci
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fıkrası gereğince) üretim faaliyetleri durdurulan işletmelerde, üretim faaliyetlerinin durdurul-

ması ile üretim faaliyetlerine müsaade edildiği tarihe kadar geçen sürede destek ödemesi yapılmaz.

Ayrıca işletme güvenliği açısından tehlikeli durumlar bulunması nedeniyle üretim faaliyetleri

durdurulan dönemde yapılan hazırlık faaliyetleri için de destek ödemesi yapılmaz.

c) Çalışanların ücreti ödenmeden destek ödemesi yapılmaz.

ç) Yeraltı işletme yöntemi ile faaliyette bulunulan linyit ve taşkömürü işletme izinli

ruhsat sahalarında; Maden Kanununun 31 inci maddesine istinaden teknik/daimi nezaretçi ata-

ması olmayan dönemdeki günlerde destek ödemesi yapılmaz.

d) SGK kayıtlarında olup madenlerde zorunlu ferdi kaza sigortası olmayan yeraltı ça-

lışanları için destek ödenmez.

e) Aynı ruhsat sahasında, aynı işyeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla

yeraltı kömür ocağı işletmesi bulunması durumunda, ocaklardan herhangi birisinde üretim faa-

liyetleri/işin durdurulması halinde, o ruhsat sahibine destek ödemesi yapılmaz. Ancak aynı ruh-

sat sahasında farklı işyeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız faaliyeti durdurulmayan

işletmeler için destek ödemesi yapılabilir.

Hesaplamalar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe göre yapılacak ödemeler aşağıdaki formüllere göre hesap-

lanır.

a) Asgari ücretin iki katı ödenmesinden oluşan ek maliyet:

TA= Ag x ((ln/lo)-1)

TA= Ag x ((2.581,11 / 1.657,55)-1)

TA= 0,557 x Ag

b) Bir işçi için çalışma saatinin azalması sonucu oluşan ek maliyet:

TÇ=2 x Ag x ((Çö- Çs)/Çö )

TÇ=2 x Ag x (45-37,5)/45

TÇ=0,333 x Ag

c) Bir işçi için verilen yıllık izin gün sayısı artışı sonucu oluşan ek maliyet:

Ti=2 x Ag x (İa / İy)

Ti=2 x Ag x (4/365)

Ti=0,022 x Ag
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ç) Üretim yapılan yeraltı kömür işletmesinde; aylık üretimin o ayda işletmede çalışan

toplam işçi sayısına bölünmesi ile bulunan işçi başına düşen kömür miktarı olarak randıman

(ton/yevmiye sayısı) değerine göre destek katsayısı (O) aşağıdaki şekilde belirlenir.

1) Randıman (R) hesabında, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak aylık yevmiye sa-

yısı ve işletmenin aylık üretim miktarı esas alınır.

2) Randıman (R) 0,5 ton/yevmiye sayısı değerine eşit veya bu değerden küçük (R ≤ 0,50)

ise destek katsayısı (O) :0,8 olarak alınır.

3) Randıman (R) 0,5 ton/yevmiye sayısından büyük, 1,5 ton/yevmiye sayısının değe-

rinden küçük (0,50 < R < 1,50) ise destek katsayısı (O) :0,9 olarak alınır.

4) Randıman (R) 1,5 ton/yevmiye değerden büyük (R ≥ 1,50) ise destek katsayısı

(O):1,0 olarak alınır.

5) Yeraltı kömür işletmeciliğine yeni başlanılarak hazırlık faaliyetlerinde bulunulan iş-

letmelerde destek katsayısı (O) :0,8 olarak alınır.

d) İşçi başına aylık ödenecek destek tutarı:

T=(TA + TÇ + Ti) x O

T=((0,557 x Ag)+ (0,333 x Ag)+ (0,022 x Ag)) x O

T=(0,912 x Ag) x O

e) İşçi başına ödenecek günlük destek tutarı (Dig) aylık destek tutarı (T) nin 30 güne

bölünmesi ile bulunur.

Dig = T/ Ay

Dig = T/30

f) İşyeri için ödenecek aylık destek tutarı (Da):

Da = Dig x Yt

g) İşyerinin üretim faaliyetinin durdurulduğu veya nezaretçi atamasının olmadığı dö-

nemler dışında kalan süreler için ödenecek aylık destek tutarı:

Ortalama yeraltı yevmiye sayısı (Yo) = Yt / Ay

Da = T / Ay x [(SGK verilerine göre aylık toplam yeraltı yevmiye sayısı) – (faaliyet

durdurulan veya nezaretçi ataması olmayan gün sayısı x Ortalama yevmiye sayısı (Yo)]

Da = Dig x (Yt - Fg x Yo)
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Destek miktarının hesaplanmasında dikkate alınacak hususlar

MADDE 7 – (1) Destek miktarının hesaplanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) Tüzel kişiliğe haiz ruhsat sahibi tarafından yeraltı kömür ocağından/ocaklarından

yapılan aylık tüvenan kömür (ton) üretim miktarı ve SGK’dan alınan; faaliyette bulunan işlet-

meyle ilgili tüm çalışanların (yeraltı + yerüstü) aylık yevmiye sayısı üzerinden randıman hesabı

yapılır.

b) SGK’dan bildirilen faaliyette bulunulan yeraltı işletmesindeki yeraltı olarak verilen

yevmiye sayısına aylık bazda destek ödenir.

c) Açık ve yeraltı işletme faaliyetleri ortak olarak yürütülen ruhsatta, her iki faaliyete

ortak hizmet sunan işçiler açık ve yeraltı işletmesinde çalışan işçi sayısına oranlanarak randıman

hesabında kullanılır. Randıman hesabında açık işletmeden yapılan üretim ve açık işletmedeki

işçi sayısı dikkate alınmaz.

ç) Ödeme tutarlarında; randımana bağlı kişi başı aylık ödenecek destek tutarı ay gün

sayısına bölünerek elde edilen rakam; 5 inci maddede düzenlenen destek verilmeyecek hü-

kümler kapsamındaki hususlar çıkarıldıktan sonra kalan yevmiye sayısı ile çarpılarak ruhsat

sahibine o ay için ödenecek toplam tutar belirlenir ve bu miktar üzerinden ödeme yapılır.

d) Destekten yararlanan ruhsat sahibinin Genel Müdürlüğe bildirmiş olduğu KEP ad-

resine yapılacak olan durdurma veya başlatma bildiriminin yapıldığı tarih tebliğ tarihi olarak

kabul edilir ve bu bildirim tarihleri arasında destek ödemesi yapılmaz.

e) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, mülki idare amirlikleri ta-

rafından gerçekleştirilen işin durdurulması ve durdurma kararının kaldırılmasına ilişkin işlem-

ler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından, işleme ilişkin tutanağın kendilerine ulaş-

masını takiben iki iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

f) İşverene verilecek işçi desteğinin hesabında; esas alınacak asgari ücret, işverenin ça-

lıştırdığı sigortalılardan dolayı yararlandığı teşvik ve destek tutarları düşülmek suretiyle he-

saplanır.

g) Destek ödemesine konu işlemlerde ruhsat sahibinin beyanı ile SGK verilerinin uyuş-

maması halinde SGK verileri esas alınır.

ğ) 1/9/2014 tarihinden sonra faaliyete geçen işletmeler için, 2014 yılının ilk sekiz ayında

faaliyette bulunan işletmeler için hesaplanan (lo) değeri kullanılır.
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Destekten yararlanacaklardan istenilecek bilgi ve belgeler

MADDE 8 – (1) İlk defa destek ödemesinden yararlanmak isteyen ruhsat sahipleri baş-

vuruları için, Ek Form-1 de ve bu Tebliğ kapsamında istenen bilgileri kendilerine verilecek

şifre ile elektronik sistemde Genel Müdürlük kayıtlarına girmek zorundadır. Sistemden alınan

çıktılar ruhsat sahibi tarafından imzalanır. Ruhsat sahibince imzalanmış bilgi ve belgeler ile

Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.

(2) Ruhsat sahibince destek için hazırlanan başvuru dosyasında destek talebinde bulu-

nulan aya ait;

a) SGK’ya bildirilen işçilerin yeraltı ve yerüstü olarak isim listesi,

b) Aylık işçi bazında yevmiye sayıları,

c) Tahakkuk eden ücreti içeren bordro listesi,

ç) İşçilere yapılan ödemelere ait banka onaylı ödeme dökümü,

d) Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigorta poliçe bilgileri,

yer alır.

(3) Ayrıca başvuru dosyasına, ruhsat sahibince destek talebinde bulunulan ayda ruhsat

sahasında faaliyetin durdurulma ve açılmasına ilişkin ödeme yapılmayacak dönemlere ait bil-

giler ile kurumlarca işverene yapılan bildirimler konulur.

(4) Ruhsat sahibine devlet tarafından verilen teşvik ve destekler kapsamında işçi mali-

yetine yönelik yapılan ödemeler beyan edilerek varsa ilgili belgeler de Genel Müdürlüğe verilen

dosyada yer alır.

(5) Destekten yararlanmaya ilişkin Genel Müdürlükçe istenen diğer belgelerin de baş-

vuru dosyasında yer alması zorunludur.

Destek ödeme işlemleri ve süresi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğe göre hesaplanacak destek ödemeleri, 3213 sayılı Maden

Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 1/1/2016 tarihinden

itibaren hesaplanarak ödenir.

(2) 21/3/2016 tarihli ve 2016/8673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek

uygulaması 1/1/2016 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devam eder.

(3) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde sayılan kriterlere uyan tüm işletmeler destek öde-

mesinden yararlanabilir.
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(4) Destek ödemeleri, bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru formundaki bilgiler ve SGK

verileri de dikkate alınarak Genel Müdürlükçe yapılacak kontrol ve hesaplamalar sonrasında

ruhsat sahibi tarafından bildirilen Banka hesabına yatırılır.

(5) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ruhsat sahipleri aylık bazda olacak şekilde

talep edilen ay için Ek-Form 1’de verilen form ile talep edilen ayın bitiminden itibaren en geç

3 (üç) ay içerisinde destekten faydalanmak üzere Genel Müdürlüğe müracaat eder.

Diğer hükümler

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü hallerde bu Tebliğ kapsamında

her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir ve bunların doğruluğunu denetleyebilir.

(2) Destek ödemesi ile ilgili ruhsat sahiplerinin tereddüte düştüğü durumlarda Genel

Müdürlüğün kararı doğrultusunda işlem yürütülür.

Cezai hükümler

MADDE 11 – (1) Açık ve yer altı üretim yöntemi ile faaliyette bulunulan sahalarda,

açık işletmelerden üretilen kömürün yer altı üretimi olarak beyan edilmesinin ve/veya dışarıdan

kömür alındığının tespiti halinde, fazla ödenen destek tutarının 10 (on) katı tutarında ceza tah-

silatı yapılır.

(2) Fazladan ödenen destek tutarının 10 (on) katı tutarındaki ceza, varsa işverene öde-

necek müteakip destek tutarlarından mahsup edilir. Bu durumda karşılanamayan ceza tutarı

genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Elektronik sistemin devreye girmesinden önce yapılacak başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tebliğin 8 inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvurular,

elektronik sistem devreye girinceye kadar hazırlanan dosya ile birlikte doğrudan Genel Mü-

dürlüğe yapılır.

İlk defa destek ödemesinden yararlanmak isteyenlerin başvuru süreleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlk defa destek ödemesinden yararlanmak isteyen ruhsat sa-

hipleri, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içinde başvuru yapmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

CMK 247. MADDE ÇAĞRI İLANI 

ESAS  : 2015/362  

SANIK  : CEBRAİL ÖZPINAR, Haci Ahmet ve Fatma oğlu, 16/04/1968 

ORTAKÖY doğumlu, AKSARAY, ORTAKÖY, Yeni mah/köy 

nüfusunda kayıtlı. Yeni Mahalle Çekiçler Sokak No: 7 Ortaköy / 

AKSARAY adresinde oturur. T.C. Kimlik No:29768482668 

SUÇ : Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Cebir Tehdit veya Hile 

Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 

SUÇ TARİHİ : 05/05/2004 

İDDİANAME : Kapanan Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığının 07/06/2004 tarih, 

2004/11683 Hazırlık no, 2004/2604 Esas, 2004/435 iddia sayılı 

iddianamesi. 

Yukarıda belirtilen iddianame ile Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Cebir 

Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 5237 sayılı TCK'nun 

149/1-a-c, 53, 63. Maddeleri gereğince yargılanıp cezalandırılması istenen sanık Cebrail 

ÖZPINAR hakkında mahkememiz tarafından verilen ara kararı gereğince, 

Sanığın usulüne uygun çağrı ve duruşmaları takip etmesi gerektiği ihtarına rağmen 

duruşmalara gelmediği, mahkememiz tarafından çıkartılan 04/03/2011 tarihli tutuklamaya yönelik 

çıkartılan yakalama emrinin de infaz edilemediği, sanık hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz 

kalmasını sağlamak amacı ile yurt içinde saklandığı veya yabancı ülkede bulunduğu, nerede 

olduğunun bilinemediği ve mahkememiz tarafından kendisine ulaşılamadığı anlaşıldığından 5271 

sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi gereğince kaçak işlemlerinin yapılmasına ve çağrının ilanen 

tebliğine karar verilmiş olmakla; 

1 - Mahkememiz tarafından çıkartılan iş bu çağrı ilanının. Resmi Gazete'de yayımlanmasına 

ve ayrıca sanığın yukarıda belirtilen Yeni Mahalle Çekiçler Sokak No: 7 Ortaköy/AKSARAY 

adresindeki konutunun kapısına asılmak sureti ile 7 gün askıda tutulmasına, 

2 - İlanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden veya ilanının konutunun kapısına asılması 

tarihinden itibaren (en son tarihlisi esas alınmak suretiyle) 15 gün içerisinde sanığın mesai 

saatlerinde mahkememize müracaat etmemesi halinde 5271 sayılı CMK'nun 247/l. Maddesi 

gereğince KAÇAK SAYILACAĞINA karar verileceği ve ayrıca CMK'nun 248. Maddesinde 

gösterilen tedbirlere HÜKMEDİLEBİLECEĞİ, 

İlanen tebliğ olunur. 4963 
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Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS : 2014/116 
KARAR : 2015/294 
DAVACI : K.H 
SANIKLAR : 1 - EYYUP BULUTTEKİN, Faysal ve Zehra oğlu, 06/07/1980 

D.lu, Diyarbakır, Kulp, Yeşilköy Nüf. kayıtlı. Gümüşpala Mah. 
Gülizar Sk. No: 3/5 Avcılar/İSTANBUL adresinde oturur.        
(TC No: 27643551126) 

  2 - ADEM SARI, Hasan ve Hacer oğlu, 01/02/1987 Doğubayazıt 
D.lu, Ağrı, Doğubayazıt, Bardaklı Nüf. kayıtlı. İnönü Mah. Camlı 
Kahve Altı 8. Sok. No: 13/14 Küçükçekmece/İSTANBUL 
adresinde oturur. (TC No: 18265324090) 

SUÇ : Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek 
Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma 

SUÇ TARİHİ : 2011 yılı ve öncesi 
SUÇ YERİ : İSTANBUL 
KARAR TARİHİ : 03/12/2015 
Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanıklar Eyyup Buluttekin ve Adem Sarı 

hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşmaları sonucunda verilen karar 
gereğince, 

1 - Sanık Ahmet BAŞTOĞ hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek 
suçundan TCK 220/1-4-5 maddeleri uyarınca, sanıklar İbrahim AK, Mahir AKBABA, Kamuran 
AKBAY, Fatih BEKTEMÜR, Eyüp BULUTTEKİN, Emrah COŞKUN, Cengiz ÇELİK, Turgay 
ÇİMENLİ, Barış DİVRENGİ, Gökhan DUVAN, Niyazi ELMAS, Serdar ERDEM, Ferhat 
GÖVCE, Mehmet Nuri KARABULUT, Fatih KARAER, Mustafa ÖZTÜRK, Mehmet ÖZTÜRK, 
Çetin SAMUT, Adem SARI, Mustafa SUKUTİ, Adem TARHAN, Abdulkadir YILDIZ, Soner 
YILMAZ, Seyithan YILMAZ, Ferhat Hüseyin YILMAZ haklarında, suç işlemek amacıyla 
kurulan örgüte üye olmak suçundan TCK 220/2-4 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 
mahkememize kamu davası açılmış ise de; müsnet suçun yasal unsurları oluşmadığından, 
sanıkların yüklenen suçlardan AYRI AYRI BERAATLERİNE; 

2 - Sanıklar Fatih BEKTEMÜR, Serdar ERDEM ve Ferhat GÖVCE haklarında, 
uyuşturucu ticareti yapmak suçundan TCK 188/3-4-5 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları 
istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanıkların bu suçu işledikleri hususunda, 
cezalandırılmalarına yetecek, her türlü şüpheden arınmış, yeterli ve inandırıcı delil elde 
edilemediğinden, sanıkların yüklenen suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca AYRI AYRI 
BERAATLERİNE;  

3 - Sanıklar İbrahim AK, Kamuran AKBAY, Turgay ÇİMENLİ, Gökhan DUVAN, 
Mustafa SÜKÜTİ, Ferhat Hüseyin YILMAZ'ın, bireysel olarak uyuşturucu madde eroin ticareti 
yapmak suçundan fiil ve eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK. 188/3 maddesi uyarınca suçun işleniş 
biçimi göz önüne alınarak takdiren 5 YIL HAPİS ve 5 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI 
İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 
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Uyuşturucu maddenin eroin olduğu anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK. 188/4 uyarınca 
sanıkların cezaları takdiren 1/2 oranında artırılarak, sanıkların 7 YIL 6 AY HAPİS ve 7 GÜN 
KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 

Koşulları oluşmadığından TCK 188/5 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 
Sanıkların yargılama sürecindeki davranışları lehlerine indirme sebebi sayılarak, 5237 

sayılı TCK.62 maddesi uyarınca cezaları takdiren 1/6 oranında indirilerek sanıkların 6 YIL 3 AY 
HAPİS ve 5 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI 
CEZALANDIRILMALARINA; 

Takdiren başkaca artırım ve indirime YER OLMADIĞINA; 
Gün karşılığı adli para cezasının 5237 sayılı TCK.52/2 maddesi uyarınca beher günü 

sanıkların ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20 TL den hesap edilerek, 
sanıkların 100 TL ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 

Sanıkların işbu fiilden neticeten 6 YIL 3 AY HAPİS ve 100 TL ADLİ PARA CEZASI 
İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 

Sanıkların kasten işlemiş oldukları suçtan hapis cezası ile mahkumiyetlerinin yasal sonucu 
olarak 5237 sayılı TCK 53/1. maddesinde yazılı haklardan, aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca 
cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 
yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum oldukları hapis cezasından 
koşullu salıverilinceye kadar YOKSUN BIRAKILMALARINA; 

4 - Sanıklar Ahmet BAŞTOĞ, Mahir AKBABA, Eyüp BULUTTEKİN, Emrah 
COŞKUN, Cengiz ÇELİK, Barış DİVRENGİ, Niyazi ELMAS, Mehmet Nuri KARABULUT, 
Fatih KARAER, Mustafa ÖZTÜRK, Mehmet ÖZTÜRK, Çetin SAMUT, Adem SARI, Adem 
TARHAN, Abdulkadir YILDIZ, Soner YILMAZ ve Seyithan YILMAZ haklarında, bireysel 
olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan fiil ve eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK. 
188/3 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi göz önüne alınarak takdiren 5 YIL HAPİS ve 5 GÜN 
KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 

Sanıklar Emrah COŞKUN, Barış DİVRENGİ, Niyazi ELMAS, Mustafa ÖZTÜRK ve 
Seyithan YILMAZ'ın, bu suçu işleme kararının icrası kapsamında, aynı eylemi farklı zamanlarda 
birden fazla kez gerçekleştirdikleri anlaşıldığından, cezalarında TCK 43/1 maddesi uyarınca 
takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak, sanıkların 6 YIL 3 AY HAPİS VE 6 GÜN KARŞILIĞI 
ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA; 

Koşulları oluşmadığından TCK 188/4-5 maddelerinin uygulanmasına YER 
OLMADIĞINA; Sanıkların yargılama sürecindeki davranışları lehlerine indirme sebebi sayılarak, 
5237 sayılı TCK.62 maddesi uyarınca cezaları takdiren 1/6 oranında indirilerek; 

a- Sanıklar Emrah COŞKUN, Barış DİVRENGİ, Niyazi ELMAS, Mustafa ÖZTÜRK ve 
Seyithan YILMAZ'ın 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS ve 5 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA 
CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 

b- Sanıklar Ahmet BAŞTOĞ, Mahir AKBABA, Eyüp BULUTTEKİN, Cengiz ÇELİK, 
Mehmet Nuri KARABULUT, Fatih KARAER, Mehmet ÖZTÜRK, Çetin SAMUT, Adem SARI, 
Adem TARHAN, Abdulkadir YILDIZ ve Soner YILMAZ'ın 4 YIL 2 AY HAPİS ve 4 GÜN 
KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 

Takdiren başkaca artırım ve indirime YER OLMADIĞINA; 
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Gün karşılığı adli para cezasının 5237 sayılı TCK.52/2 maddesi uyarınca beher günü 
sanıkların ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20 TL den hesap edilerek; 

a- Sanıklar Emrah COŞKUN, Barış DİVRENGİ, Niyazi ELMAS, Mustafa ÖZTÜRK ve 
Seyithan YILMAZ'ın 100 TL ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI 
CEZALANDIRILMALARINA; 

b- Sanıklar Ahmet BAŞTOĞ, Mahir AKBABA, Eyüp BULUTTEKİN, Cengiz ÇELİK, 
Mehmet Nuri KARABULUT, Fatih KARAER, Mehmet ÖZTÜRK, Çetin SAMUT, Adem SARI, 
Adem TARHAN, Abdulkadir YILDIZ ve Soner YILMAZ'ın 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; İşbu fiilden neticeten; 

a- Sanıklar Emrah COŞKUN, Barış DİVRENGİ, Niyazi ELMAS, Mustafa ÖZTÜRK ve 
Seyithan YILMAZ'ın 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS ve 100 TL ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI 
AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 

b- Sanıklar Ahmet BAŞTOĞ, Mahir AKBABA, Eyüp BULUTTEKİN, Cengiz ÇELİK, 
Mehmet Nuri KARABULUT, Fatih KARAER, Mehmet ÖZTÜRK, Çetin SAMUT, Adem SARI, 
Adem TARHAN, Abdulkadir YILDIZ ve Soner YILMAZ'ın 4 YIL 2 AY HAPİS ve 80 TL ADLİ 
PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA; 

Sanıkların kasten işlemiş oldukları suçtan hapis cezası ile mahkumiyetlerinin yasal sonucu 
olarak 5237 sayılı TCK 53/1. maddesinde yazılı haklardan, aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca 
cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 
yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum oldukları hapis cezasından 
koşullu salıverilinceye kadar YOKSUN BIRAKILMALARINA; 

5. Emanetin 2012/41 sırasında kayıtlı uyuşturucu maddelerin, pet şişenin, hassas terazinin 
ve yine emanetin 2011/16483 sırasında kayıtlı uyuşturucu maddelerin TCK 54 maddesi uyarınca 
MÜSADERESİNE; 

6. Emanetin 2011/1420 sırasında kayıtlı CD ve DVD'lerin, yine emanetin 2012/593 
sırasında kayıtlı CD ve DVD'lerin DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA; 

7. Emanetin 2011/1290 sırasında kayıtlı cep telefonları ve sim kartların SAHİPLERİNE 
İADESİNE; Karar kesinleştiğinde Adli Emanet Memurluğuna MÜZEKKERE YAZILMASINA; 

8. Hüküm öncesi şahsi hürriyetin sınırlı kaldıkları günlerin, TCK.63 maddesi uyarınca 
sanıkların cezalarından MAHSUBUNA; 

Yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA; 
Karar verilmiş olup. Mahkememizce verilmiş olan karar, sanıklar Eyyup Buluttekin ve 

Adem Sarı'nın yokluğunda verilmiş, tüm aramalara rağmen sanıklar Eyyup Buluttekin ve Adem 
Sarı'nın açık adreslerinin tespiti yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden iş bu karar, 7201 
sayılı kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanıklar EYYUP 
BULUTTEKİN ve ADEM SARI'ya TEBLİĞİNE, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanıklar Eyyup Buluttekin ve 
Adem Sarı'ya tebliğ işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının Mahkeme masrafı ile ilan 
ücretinin sanıklar Eyyup Buluttekin ve Adem Sarı'dan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 4962 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kastamonu Şeker Fabrikası Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda 

Şekerpancarı Alımı ve Gönderme Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım 

Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/230397 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 83 personelle Kastamonu Merkez, Devrekani, Seydiler ve 

Taşköprü Pancar alım merkezlerinde pancarın kampanya 

süresince üreticilerden satın alınması ve Fabrikaya sevk 

edilmesi ile sevk edilen pancarların merkez kantarında 

tesellüm edilmesi ve Fabrika merkezinde yaş pancar 

posasının (küspe) satış ve tevzi işi. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası ve ziraat bölge şefliklerine 

bağlı pancar alım merkezleri. 

c) İşin süresi : ±%25 toleranslı 2 ay (60 gün) süreli 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11.07.2016, Saat:14:00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6084/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA 
SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Bingöl İl Encümeninden: 
1- İhale Konusu; 
İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları 

verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve Uygulama 
Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine 
göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

2 - İhale edilecek sahalar; 
2.1. Bingöl Yedisu-Karlıova Ilıpınar - Kaynarpınar Köyleri Sınırlarında J45a2, J45b1, J45b2, 

J45b3 paftalarında bulunan 4668,7 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 
2.1 a) Muhammen bedeli: (KDV Hariç) 63.000,00 TL 
2.1 b) Geçici teminatı: 1.890,00TL 
2.1 c) İhale tarihi: 13.07.2016 Saat:14.00 
2.2. Bingöl Yayladere İlçesi Haktanır-Yaylabağ Köyleri sınırlarında J44d1 paftasında 

bulunan 4830, hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 
2.2 a) Muhammen bedeli:  (KDV Hariç) 65.000,00 TL 
2.2 b) Geçici teminatı: 1.950,00TL 
2.2 c) İhale tarihi: 13.07.2016 Saat: 14.30 
3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ: 
3.1. Şartname temini: Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı Karşısı İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden her iş için 150,00 TL karşılığında temin 
edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Bingöl İl Özel İdare 
Müdürlüğünden alınacak makbuz mukabilinde T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi TR 83 0001 
20096350 0007 0000 02 No’lu hesaba yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin yapılacağı yer:  İhale,  Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet 
Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet 
Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümeni komisyon başkanlığına verilecektir. 

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
4.1. Gerçek kişi istekliler için; 
a) Adres beyannamesi, 
b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, 
c) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için; 
a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 

yılında alınmış Oda kayıt belgesi 
b) Noter tasdikli imza sirküleri 
c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,  
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler, 
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 
4.3. Ortak Belgeler; 
a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Bingöl İl Özel 

İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000 04 
nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, 

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi, 

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu, 
5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 5996/1-1 
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2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE HİZMETLERİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2016/238489 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin:  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde 

Tahmini 130 gün süreli fabrikamız meydan sahasında 
günlük 24 saat çalışmak koşuluyla 4 adet damperli 
kamyon ve 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ile 
bunlara ilaveten tahminen 30 gün süreli Yer silosundan 
pancar taşınması için 2 adet damperli kamyon ve 1 adet 
Lastik tekerlekli Yükleyici çalıştırılması hizmeti İşin 
Niteliği Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis Toplantı 

Salonu  
b) Tarihi ve saati : 21.07.2016 Perşembe Günü, saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir:  
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:  
Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
a) Kamyon ve Yükleyici ile yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri  
b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri 
c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 21.07.2016 Perşembe, günü Saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir 
Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - 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 fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 6020/1-1 
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MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - İhalenin Konusu:  
Ordu İli genelinde toplanan evsel katı atığın (Belediye çöpü), İdareye ait geri dönüşüm ve 

ön işlem tesislerinde, İdarece geri dönüştürülebilecek ve biyolojik kısımlarının ayrıştırılmasından 
sonra, 80 mm elek üzeri malzemenin yüklenici tarafından kurulacak ATY üretim tesisine İdare 
tarafından nakledilerek (şartnamede belirlenen mesafeler dahilinde) yüklenici tarafından 
işlenmesi, kurutulması ve bertaraf edilmesi, bertarafı mümkün olmayan inert malzemenin İdare 
tarafından depolama sahasına nakledilerek ATY hammaddesinin 20 (yirmi) yıl süreyle satışının 
yapılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) 
Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 
2.1. İdarenin Adı  : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ 

ORDU 
2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  
2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 
Altınordu/ORDU) 

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 15/07/2016 Cuma günü Saat: 10.00 
2.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 
3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:  
3.1. İhale konusu işin satış bedeli ton başına KDV hariç 3,50 TL’dir.  
3.2. İhale konusu işin geçici teminatı, muhammen bedelin 20 yıllık toplam tutarı olan 

3.500.000,00 TL’nin % 3’ü (yüzde üç) olup, 105.000,00 TL’dir.  
4 - Şartname ve eklerinin nereden ve Hangi şartlarla alınacağı: 
Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube 

Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır. 
5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :  
5.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması 

halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda 
Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu 
tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca 
onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, 
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 
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5.3. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde 
tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, 

5.4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
yukarıda ilk üç maddede belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması, 

5.5. İhale şartnamesinin 18 inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin 
taahhütname, 

5.6. İhale şartnamesinde belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat 
mektubu, 

5.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 
alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

5.8. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
5.9. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar 

Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler, 
5.10. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan, kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları 

ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü 
hususlarına ilişkin yüklenicinin hazırlamış olduğu dokümanlar, 

5.11. İhale şartnamesinde belirtilmiş olan teminat mektubu ile ilgili bankanın genel 
müdürlüğünden alınacak teyit yazısı. 

5.12. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi. Bu Belgelerin 
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya 
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu 
belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu 
olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk 
Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ortak girişim olması 
halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerden en az birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. 
Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten 
itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 
edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon 
Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu 
değildir. 

5.13. İsteklilerin atık bertarafı ile ilgili Bertaraf Lisans/İznine sahip olması gerekmektedir. 
5.14. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler : 
5.14.1. İhale bedelinin %50’sinden (yüzde elli) az olmamak üzere, yüklenici tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış 
teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan 
alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. 

5.14.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesi ekinde yer alan Ortak 
Girişim Beyannamesi hazırlanıp İdareye sunulacaktır. 

5.15. Ortak Girişim: 
5.15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. 
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5.15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak pilot ortak olarak gösterilmek 
zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan 
biri pilot ortak olarak belirlenir. 

5.15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek İstekliler, ortak girişim 
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan ortak girişim beyannamesini 
teklifleriyle beraber sunacaklardır. 

5.15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce, 
ortaklarca imzalanmış noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesi İdareye sunulacaktır. 

5.15.5. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı Hak Sahibi olarak tayin 
edilebileceği gibi, iş ortaklığını oluşturan ortaklar, dilerlerse yüzde oranları aynı kalmak şartıyla 
yeni bir tüzel kişilik (sermaye şirketi) kurarak İdareyle Sözleşmeyi imzalayabileceklerdir. 

5.15.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların 
işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. 

5.15.7. İş ortaklığında yeterlilik şartına sahip ortak/ortakların hissesi %30’dan (yüzde 
otuz) aşağı olamaz. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 
İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 
ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve 
saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi 
halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilemez. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 
ilan olunur. 6052/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN 16/1. MADDESİ İLE  

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 
 HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 150,98 TL. ile en çok 84.512,19 TL arasında değişen; 
12/07/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 16 TL. en çok 
8.452 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 
tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu cinsi 94 grup eşya açık artırma 
suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 13/07/2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

İlan olunur. 6094/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
Kars Kadastro Mahkemesinin 1968/646 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6078/1-1 

————— 
Batman İdare Mahkemesinin 2011/3337 Esas, 2012/1431 Esas, 2012/5541 Esas, 

2016/714 Esas (2012/1236 Eski Esas) ve 2016/715 Esas (2012/966 Eski Esas) sayılı dosyalarının 
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6079/1-1 

————— 
Şabanözü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/149 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6080/1-1 

————— 
Şabanözü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/122 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6081/1-1 

————— 
Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/442 Esas, 2009/726 Karar ve 2009/450 

Esas, 2011/11 Karar sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, 
Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için 
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 6082/1-1 

————— 
Şabanözü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/126 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6083/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan 
Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek 
coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri 
üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon 
tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.  

COĞRAFİ İŞARET 
Başvuru Tarihi : 07.06.2012 
Başvuru No : C2012/075 
Başvuru Sahibi : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başvuru Sahibinin Adresi : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 25090 Aziziye/ 

ERZURUM 
Coğrafi İşaretin Adı : Hınıs Fasulyesi 
Ürünün Adı : Kuru Fasulye 
Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı 
Coğrafi Sınırı : Hınıs İlçesi ve Köyleri 
Kullanım Biçimi : Markalama 
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:  
Hınıs ilçesi ve köylerinde yetişen Hınıs Şeker Fasulyesi yuvarlak veya oval şekilli beyaz 

renkli üründür. Ayrıca Hınıs Fasulyesinin meyvesi olan baklalar çeşide göre uzun ve dolgundur. 
Çeşide göre baklalar içerisinde 4-10 arasında değişen tohum bulunur. Nadiren tek tohumlu küçük 
baklalara da rastlanır. Bununla birlikte lezzet ve aromasının çok iyi oluşu, çabuk pişmesi ve 
pişirilince kabuk atmaması gibi özellikleri bulunmaktadır. Fasulye yetiştiriciliği yapılan Hınıs 
İlçesinin toprakları killi- tınlı yapıda ve pH’sı 7 civarındadır. Rakımı 1720 m, yıllık yağış miktarı 
452,8 mm’dir.  

Fiziksel Özellikleri: 
Bitki rengi ve tipi : Yeşil, sarılıcı 
Bakla rengi : Yeşil 
Tane şekli : Yuvarlak-oval 
Ekim normu : 12-16 kg/da 
Bitki boyu (cm) : 98.0 
Tane sayısı (adet) : 32.2 
İlk bakla yüksekliği (cm) : 16.5 
Tane verimi (kg/da) : 200-250  
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Fizikokimyasal Özellikleri: 

100 tane ağırlığı (g) : 48.06-49.58 

Yaş ağırlık (g) : 96.96-101.30 

Su alma kapasitesi (g/tane) : 0.48-0.51 

Su alma indeksi (%) : 1.01-1.05 

Kuru hacim (ml) : 139-140 

Yaş hacim (ml) : 236-240 

Şişme kapasitesi (ml/tane) : 0.47-0.50 

Şişme indeksi (%) : 2.20-2.25 

Pişme süresi (dak) : 40-46 

Protein (%) : 23.4-25.1 

 

Toprak özellikleri: 

Bünyesi : Tınlı veya Killi Tınlı 

EC : 2.1 Tuzsuz  

Suya Doygunluk Oranı : 54 

Ph : 7.30 

Organik Madde Miktarı : 2.24 Orta 

Kireç Miktarı : 8.6 Orta Kireçli  

P2O5 İçeriği : 6.3 Kg/da az veya orta 

K2O İçeriği : 370 Kg/da 

İklim Özellikleri: 

Erzurum ili Hınıs ilçesi 39˚221̍8'' enlemi, 41˚24'62'' boylamında, 1720 rakımda yer 

almaktadır. Bölgede çok sert bir kara iklimi hüküm sürer. Hava sıcaklığı ortalama 15ºC, hava 

nispi nemi ortalama %61, yıllık toplam yağış miktarı 452,8 mm’dir. Ekim ayında düşmeye 

başlayan sıcaklık değerleri özellikle ocak ayında ortalama olarak - 8.3 dereceye kadar düşer.  

Toprak Hazırlığı: 

Sonbaharda tarla pullukla 18-22 cm derinlikte sürülüp yabancı otlar yok edilerek, kışa bu 

şekilde bırakılır ki yağmur ve kar sularını iyi tutabilsin. İlkbaharda da tarla nemini kaçırmadan, 

toprak tavda iken ve yabancı otları yok etmek amacı ile mibzerle ekim için kazayağı + tapan veya 

kürüm geçirilir, ekime hazır duruma getirilir. Serpme ekimde ise ilkbaharda önce tohum atılıp 

sonra kazağı + tapan geçirilir. 

Tohumlukta Bulunması Gereken Kriterler: 

Tohumlukların çimlenme gücünün ve veriminin yüksek olmasına, hastalıklı, kırık, çatlak 

tohumlukların kullanılmamasına dikkat edilir. 
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Ekim Zamanı ve Yöntemi: 

Sıcak iklim bitkisi olan fasulyenin ekimi, baharın son soğuklarından zarar görmesin diye 

Mayıs ayının 10 ile 20’si arasında 1600 - 1720 m yükseklikteki arazilere yapılır. Bu aylarda 

toprak sıcaklığı 6 - 8ºC hava sıcaklığı ise 12 - 16ºC olup, çimlenme ve çıkış için yeterlidir. 

Tohumlar serpme ve mibzerle ekilebilir. Ekim derinliği 3-5 cm arasında olup, derinlik ürün ve 

toprağa bağlıdır. Ağır toprakta yüzlek, hafifte ise derine ekim yapılmalıdır. Dekara ekilecek 

tohumluk miktarı, ürün ve tane iriliğine bağlı olup, iri taneli olanların miktarı küçük tanelilerden 

daha fazladır. Mibzerle ekimde fasulye 12-16 kg/da tohum ister. Serpme ekimde bu tohum 

miktarları 1/3 kat kadar artırılmalıdır. 

Gübreleme: 

Ekim öncesi toprak analizi yapılmak şartıyla, toprağın organik madde ve besin elementi 

içeriği belirlenir. Gübreleme; analiz sonucuna göre dekarda saf madde olarak 3 kg N ve 6 kg 

P2O5 olacak şekilde ekimle beraber yapılır. Sıraya ekimin yapılamadığı durumlarda gübreleme, 

gübrelerin tamamı bir defada ve ekimden 2-3 hafta önce sürümle toprağa karıştırılarak yapılır. 

Tarladaki Bakım İşlemleri: 

Bakım; fasulye tarımında en önemli bakım işlemi çapalama ve yabancı oy kontrolüdür. 

Yabancı ot mücadelesi bitkilerin 3-4 yaprak olduğu devrede 3-5 defa çapa ve elle ot alımı 

şeklinde yapılır. Ekim sonrası sulama yapılmış ve yağmur yağmışsa çimlenen tohumların kolayca 

çıkış yapabilmesi için oluşan kaymak tabakasının hafif çapalama ile kırılması gerekir. 

Sulama; bölgemizde fasulye ekimi yazlık olarak yapıldığı için su ihtiyacının çoğunlukla 

sulama suyuyla verilmesi gerekir. Bu sebeple bitkinin su ihtiyacını karşılamak için 4-6 defa 

sulama yapılır.  

Hasat Zamanı: 

Eylül ayı sonu Ekim ayı başı itibariyle başlayan hasatta bitkilerin ve baklaların sararıp, 

tanenin sertleştiği devre en uygun hasat zamanıdır. Hasat ve harman şekli yetiştiricilerin imkânına 

göre değişmektedir. Özellikle sabah saatlerinde serinde yapılan hasatta küçük gruplar halinde 

toplanan bitkiler 5-6 gün tarlada bekletilerek kurutulur. Kuruyan baklalar ayıklanır, daha sonra 

harman makinesinden geçirilir. Ayıklanan tohumlar için kurutma süresi, nem oranının yaklaşık 

%11-13 olacağı şekilde ayarlanır.  

Denetim: 

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün koordinasyonunda Hınıs İlçe 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü ve Hınıs Ziraat Odası tarafından ürünün üretim ve pazarlamasına yönelik denetimler 

yapılacaktır. Hınıs Fasulyesi yetiştiriciliği konusunda toprak hazırlığından hasata kadar 

üretici/çiftçilere üretim konusunda eğitimler düzenlenecektir. Denetim komisyonunda belirtilen 

kurumların görevlendireceği uzman kişilerce ürünün üretim metoduna uygunluğu, tohum, ekim, 

gübre uygulaması, sulama dönemleri belli periyotlarla denetlenecektir. 

 6047/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/8917 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti

Hükûmeti Arasındaki Hibe Anlaşması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet

ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN

KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi (TÜMER) Yönetmeliği
— Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Toros Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— Tunceli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin

Tebliğ (Sıra No: 1)

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




