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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ

KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönet-
meliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Besleme hizmetleri temizliği için her ayın ilk iş günündeki kazan yoklaması esas
alınır. Ancak, kazan yoklamasında artış olması durumunda ilave besleme hizmetleri temizlik
malzemeleri verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosunun
5 inci ve 6 ncı maddelerinin açıklamalar sütunundaki “Gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem
yapılır.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2 Temizlik Malzemeleri Dağıtım Çizelgesin-
deki “İta Amiri” ibaresi “Birlik Komutanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/3/2008 26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/6/2010 27624
2- 4/4/2012 28254
3- 3/7/2012 28342
4- 16/4/2015 29328

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Temmuz 2016
PAZARTESİ

Sayı : 29774



Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Azami Süre Sonu Ek Sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen

sürelerde mezun olamayanlardan, gerekli şartları sağlayanlara verilen sınav hakkını,

c) Ek Sınav: Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarısız olan-

lara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için gerekli not ortalamasını tutturamayanlara

verilen sınav hakkını,

ç) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

f) Sektör uygulamaları eğitimi: Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları bilgi ve bece-

rileri kullanarak öğrenim gördükleri alanlar ile ilgili işyerlerindeki uygulama ve süreçler hak-

kında deneyim kazanması amacıyla organize edilen uygulamalı eğitimi,

g) Sektör uygulamaları eğitimi dönemi: Lisans bölümlerinin öğretim planlarındaki se-

kizinci yarıyılı ve önlisans programlarının öğretim planlarındaki dördüncü yarıyılı ya da öğ-

rencinin sektör uygulamaları eğitimi dönemindeki dersleri alabildiği ve GANO’su en az 2.00

olduktan sonraki ilk yarıyılı,

ğ) Sektör uygulamaları eğitimi öğrencisi: Sektör uygulamaları eğitimi dönemi önce-

sinde alması gereken tüm dersleri alarak başarmış, bölümün stajla ilgili düzenlemesinde belir-

tilen sürede (varsa) zorunlu yaz stajlarını tamamlayan ve sektör uygulamaları eğitimi döne-

minden önceki GANO’su en az 2.00 olan öğrenciyi,

h) Sektör uygulamaları eğitimi öncesi ek sınav: Sektör uygulamaları eğitimi öğrenci-

lerinin, sektör uygulamaları eğitimi dönemi öncesinde devamını alarak başarısız oldukları en

fazla üç dersten verilen ek sınavı,

ı) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün

bölüm/programlarda zorunlu olarak okutulur. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi

veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, ders kayıtlarını elektronik

ortamda yapar. Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır.

Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk ve onaylama yetkisi öğrenciye aittir. 

(2) Öğrenci, yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde kayıt olduğu dersten/derslerden kaydını

sildirebilir veya yeni ders ekleyebilir.

(3) Öğrencilerin her yarıyılda alabilecekleri ders yükü toplamı;

a) Sektör uygulamaları eğitimi yapılmayan bölümlerde, ara sınıf öğrencileri için en

fazla 40 AKTS son sınıf öğrencileri için en fazla 45 AKTS, 

b) Sektör uygulamaları eğitimi yapılan bölümlerde; 

1) Önlisans programlarında son sınıf öğrencileri için en fazla 45 AKTS,

2) Lisans programlarında, üçüncü, dördüncü ve beşinci dönemler için en fazla 40

AKTS, altıncı, yedinci ve sekizinci dönem öğrencileri için en fazla 45 AKTS’dir.

(4) Ancak, lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerden başarılı ve

GANO’sunun en az 3.00 olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst yarıyıla ait ön koşulunu

sağladıkları dersler de dâhil, toplam 45 AKTS kredisi karşılığı ders alabilirler.

(5) 30 uncu maddede açıklanan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), bir defaya mah-

sus olmak üzere dördüncü yarıyılın sonunda hesaplanır. Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su

1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler;  yeni ders

alamaz, daha önce başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve istekleri halinde koşullu başarılı

oldukları dersleri tekrar alabilirler. Ders tekrarı ile GANO’larını 1.80’in üzerine çıkaran öğ-

renciler, başarısız dersleri bulunsa dahi normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız

öğrenci statüsünde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler üniversi-

tede öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı stajlara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday

gösterilemez.

(6) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alama-

yan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. İlgili bölüm/program kurulu-

nun teklifi ve Fakülte/Yüksekokul/MYO Kurulunun uygun gördüğü proje, tasarım, uygulama,

bitirme tezi gibi dersler bu kapsam dışındadır.

(7) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çı-

karılan zorunlu ders/dersler yerine, ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile uygun görülen eş-

değer ders/dersleri alır veya bu ders/derslerden muaf sayılır. Bu durumda öğrencinin mezuniyeti

için gerekli olan AKTS kredisinde meydana gelebilecek eksiklik, fazladan alınacak seçmeli

ders/dersler ile tamamlanır. 
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(8) Öğrenciler alıp başarısız oldukları seçmeli ders/dersler yerine, aynı dersi veya bu

dersin yerine sayılabilecek diğer seçmeli ders/dersleri alır.

(9) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan eğitime ilişkin esaslar

Senato tarafından belirlenir.

(10) Çift anadal ve yan dal öğrencileri her yarıyıl toplam 45 AKTS ders alabilirler. Bu

toplama; anadal, çift anadal ve yan dal kapsamında alınan tüm dersler dâhildir.

(11) Devam zorunluluğu olan derslerin ders programında çakışması durumunda; ders-

lerin devamını vermek öğrencinin sorumluluğundadır. Birinci öğretim öğrencileri çakışan ders-

lerini istediği takdirde birinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa ikinci öğretimden, ikinci öğ-

retim öğrencileri de ders çakışması durumunda ikinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa bi-

rinci öğretimden alabilirler. 

(12)  Öğrenciler; alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde

tekrar alabilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not

öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir. Mezun aşamasına gelmiş fakat mezuniyeti henüz

ilgili birimin yönetim kurulunca onaylanmamış öğrenciler GANO’larını artırmak amacıyla yaz

okulundan ders alabilirler. Öğrenciler, bu taleplerini mezuniyet onayı yapılmadan önce ilgili

birime dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Yaz okulunda alınan son not öğrencinin başarı notu ola-

rak değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(8) Her eğitim öğretim döneminin başında, ortak zorunlu yabancı dil dersinden mua-

fiyet sınavı açılır. Bu dersin dışındaki diğer derslerden muafiyet sınavı açılabilmesi için ilgili

kurulların önerisi ve Senatonun kararı gerekir. Muafiyet sınavı açılan derslerden 65 veya üstü

not alan öğrenciler muaf sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Sektör uygulamaları eğitimi yapılmayan bölümlerde; bir öğrenci

herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla

üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir.

(2) Sektör uygulamaları eğitimi yapılan bölümlerde;

a) Önlisans programlarında bir öğrenci herhangi bir yarıyıl sonunda sektör uygulamaları

eğitimine başlayabilmesi için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması du-

rumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir. 
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b) Önlisans programlarında sektör uygulamaları eğitimini tamamlayan öğrencinin me-

zun olabilmesi için devamını sağlayıp başarısız olduğu dördüncü yarıyılda uzaktan eğitim yo-

luyla almak zorunda olduğu derslerden, en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu

dersler için ek sınav hakkı verilir.

c) Lisans programlarında bir öğrenci herhangi bir yarıyıl sonunda sektör uygulamaları

eğitimine başlayabilmesi için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması du-

rumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav hakkı verilir.

(3) Ek sınavlardan aldıkları notlar o ders için başarı notu yerine geçer. Ek sınavlarda

öğretim elemanı harf notunu kendisi verir.

(4) Son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’ su 2.00’ın altına düşen öğ-

rencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek

sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.

(5) Öğrenci ek sınav haklarından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sı-

navlardan başarısız olduğu dersleri tekrar alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“Sektör uygulamaları eğitimi uygulaması

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 2016-2017 eğitim öğretim yılından önce birinci ve üstü sı-

nıflara kayıt yaptırmış ve sektör uygulamaları eğitimine intibakı yapılan lisans öğrencileri al-

tıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıllarda 50 AKTS ders alabilirler.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, aka-

demik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, akademik

ve idari organlarına, bu organların görevlerine, eğitim-öğretime ve mali konulara ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2015 29433
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Dayanak

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

ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 36 ncı

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Başkan vekili: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan vekillerini,

c) Genel Sekreter: Fatih Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Kurucu Vakıf: Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfını,

d) Mütevelli Heyeti: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Fatih Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Fatih Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Fatih Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti, Akademik Organlar ve Öğretim Elemanları

Mütevelli heyetinin oluşumu

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organıdır. Mütevelli

Heyeti, vakıf yönetim organınca, Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi

yükseköğrenim görmüş adaylar arasından olmak üzere dört yıl süre ile seçilen en az yedi, en

çok on üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Rektör, Mütevelli Heyetinin

tabii üyesi olup Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Va-

kıf yönetim organı başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eş-

lerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniver-

site mensupları Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilemez. Devlet üniversitelerinde görev yapan

öğretim elemanları üniversitesinden gerekli izni alarak Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.

(2) Mütevelli Heyeti üyeleri, kendi aralarından bir başkan seçer.

(3) Başkan, Mütevelli Heyeti üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması ve-

ya sona ermesi halinde, Kurucu Vakıf Başkanlığına bilgi verir.

(4) Başkan, Mütevelli Heyet üyeliğine seçilen veya ayrılan üyelerin isimlerini en geç

bir ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
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(5) Kurucu Vakıf, en geç on beş gün içinde Mütevelli Heyet üyeliğine seçilen üyeyi

Başkana bildirir.

(6) Mütevelli Heyeti yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca ihtiyaç üzerine daha fazla top-

lanabilir. Toplantı yeter sayısı Mütevelli Heyeti üye sayısının salt çoğunluğudur.

(7) Mütevelli Heyeti toplantılarında görüşmeler tamamlandıktan sonra alınan kararlar

oya sunulur. Oylar kabul veya ret şeklinde verilebilir. Çekimser oy kullanılamaz. Toplantıda

bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık yapılır. Ancak ge-

rekli hallerde toplantıya katılanların çoğunluğunun kararı ile gizli oylama yapılmasına karar

verilebilir.

(8) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda eşitlik ol-

ması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(9) Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(10) Kararlara, sıra numarası verilir ve alındığı günün tarihi yazılır ve düzenli bir şekilde

karar defterine işlenir.

(11) Mütevelli Heyeti, gerekli gördüğü hallerde yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri,

açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara çağırabilir. Bu şekilde toplantıya katılanların oy

hakları yoktur.

Mütevelli heyetinin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Akademik çalışmaların bilimsel ölçütlere uygun yürütülebilmesi için gerekli tedbir-

leri almak,

b) Üniversite organlarınca hazırlanan düzenleyici işlem taslaklarını inceleyerek karara

bağlamak,

c) Üniversitede enstitü, fakülte, yüksekokul, hazırlık okulu, uygulama ve araştırma mer-

kezleri, teknoparklar ile bunlara bağlı bölüm ve birimlerin kurulması, kapatılması veya birleş-

tirilmesi hususunda Senato tarafından alınan kararları onaylamak,

ç) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektörü atamak,

d) Üniversitede görevlendirilecek personelin atamalarını, terfilerini ve görevden alın-

malarını onaylamak,

e) Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve bütçe uygulamalarını izlemek, bütçe uygu-

lama esaslarını, harcamalara ilişkin parasal sınırlamaları ve yetkileri belirlemek ve yetkilen-

dirmelerde bulunmak,

f) Rektör tarafından önerilen kadro planlamasını onaylamak,
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g) Senato tarafından belirlenen öğrenci kontenjanları ve verilecek burs miktarları ile

öğrencilerden alınacak ücretleri onaylamak,

ğ) Üniversiteye taşınır ve taşınmaz mallar temin etmek ve bu varlıkları yönetmek,

h) Üniversiteye yapılacak bağışları kabul etmek,

ı) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar ve finansal değerlendirmeler yapılmasına,

işletmeler kurulmasına, kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en ve-

rimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak,

i) İlgili mevzuatla verilen görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyeti, yetkilendirilmeleri mümkün olan hususlarda uygun gördüğü öl-

çüde Başkan, Başkan vekilleri, Rektör ve Üniversite yöneticilerini yetkilendirebilir.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından, dört yıl için bir Başkan ve en az

bir başkan vekili seçer. Süreleri biten Başkan ve vekili yeniden seçilebilir.

(2) Başkan, Mütevelli Heyeti temsil eder ve ilgili mevzuat ve Mütevelli Heyet tarafın-

dan kendisine verilen yetkileri kullanır.

(3) Başkanın, katılamadığı Mütevelli Heyet toplantılarına başkan vekili başkanlık eder.

Senato ve görevleri

MADDE 8 – (1) Senato, Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, Rektör-

lüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için

seçilen birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, Üniversitenin akademik organı olup 2547 sayılı

Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yapar.

(2) Senato toplantılarında, öğrencilerle ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sıra-

sında, Üniversite öğrenci konseyi başkanı da davet edilir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az

iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırabilir.

Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlardan ve Üniversiteye

bağlı farklı öğretim birimlerini temsil edecek şekilde, Senato tarafından dört yıl için seçilecek

üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına

katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari organı olup, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mev-

zuat hükümleriyle verilen görevleri yapar. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
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Rektör ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyeti

tarafından atanan Rektörün görev süresi dört yıldır. Süresi sona eren Rektör, aynı yöntemle ye-

niden atanabilir. Rektör, gerektiğinde Mütevelli Heyeti adına, Üniversitenin tüzel kişiliğini

temsil eder.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye

bağlı birimlerin düzenli çalışmasını sağlamak,

b) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimle-

rinin ve Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra, Mütevelli Heyetine

sunmak,

c) Üniversiteyi oluşturan birimlere atamaları yapmak ve gerekli gördüğü durumlarda,

öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni gö-

revler vermek,

ç) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini yapmak veya yaptırmak,

d) Mütevelli Heyeti tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmak ve görevleri

yerine getirmek,

e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Rektör, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en fazla üç öğ-

retim üyesini rektör yardımcısı olarak atayabilir. Rektör yardımcılarının görev süreleri beş yıl-

dır. Rektör görevi başında bulunamadığı hallerde Rektör yardımcılarından birini yerine vekil

bırakır. Rektör yardımcısı olmadığı veya izinli oldukları durumlarda Rektör, Üniversitenin kad-

rolu profesörlerinden bir öğretim üyesini de vekil olarak bırakabilir.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları

MADDE 12 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları, 2547 sa-

yılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen üyelerden oluşur ve ilgili mevzuat hü-

kümleri ile verilen görevleri yapar.

Dekanlar, enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri

MADDE 13 – (1) Dekan, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin önerisi ile Yükseköğ-

retim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Enstitü, yüksekokul

ve hazırlık okulu müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır.
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Uygulama ve araştırma merkezi müdürlerinin atanması ve görev süreleri ilgili merkezin yö-

netmeliği ile belirlenir. Dekan ve müdürlerin görev süreleri üç yıldır. Süresi sona eren dekan

veya müdür yeniden atanabilir. Dekan ve müdürler kendilerine en fazla iki yardımcı atayabilir.

Dekan/müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır ve tekrar atanmaları mümkündür.

(2) Dekan ve enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile yardım-

cıları ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen görevleri yapar.

Bölüm ve program başkanı

MADDE 14 – (1) Bölüm başkanı, bölümün kadrolu profesörleri, bulunmadığı takdirde

doçentleri, doçent bulunmadığı durumlarda, yardımcı doçentleri arasından dekan tarafından

üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, bölüm öğretim

üyeleri arasından, üç yıl için en fazla iki yardımcı seçebilir. Bölüm başkanının izinli olduğu

durumlarda, bölüm başkan yardımcısı veya bölüm öğretim üyelerinden biri bölüm başkanlığına

vekâlet eder. Bölüm başkanı, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yürütür.

(2) Program başkanı, ilgili programda görevli öğretim elemanları arasından üç yıl süre

için ilgili yüksekokul müdürü tarafından atanır. Süresi biten program başkanı tekrar atanabilir.

Öğretim elemanları

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar

ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Öğretim elemanlarının, atanmaları, yükseltilmeleri ve görevlendirilmeleri, ilgili

mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversitede görev alan akademik personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda

devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele, aylık ve diğer özlük hak-

ları bakımından ise, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Üniversitenin öğretim elemanları tarafından yürütülecek olan araştırma ve geliştirme

projeleri ile danışmanlık hizmetleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(5) Üniversite, Senato tarafından kabul edilen ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen

esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında eğitim gören öğretim elemanı adaylarına burs verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Birimler, Çalışma Esasları ve Mali Hükümler

İdari birimler

MADDE 16 – (1) Üniversitedeki her türlü idari, mali ve teknik işler, Genel Sekreterlik

bünyesindeki birimler tarafından yürütülür.

(2) Üniversite Genel Sekreteri, Rektörün önerisiyle, Mütevelli Heyeti tarafından atanır.

Genel Sekreterin önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla iki genel sekreter yardımcısı ata-

nabilir ve Mütevelli Heyetin onayına sunulur. İdari birimlere ilişkin diğer esaslar Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenir.
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İdari personelin atanması

MADDE 17 – (1) Üniversitede görevli idari personel ve idari birim yöneticisi olan

daire başkanı, müdür, fakülte/enstitü/yüksekokul sekreteri, koordinatör, direktör ve yardımcıları

ve benzerleri, Genel Sekreterin önerisi üzerine Rektör tarafından atanır ve Mütevelli Heyetin

onayına sunulur.

Üniversite içi bilimsel denetim

MADDE 18 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel denetimi, eğitim-öğretim, bilimsel

araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri esas alınarak yapılır. Öğretim elemanları,

öğrenciler ve personel hakkında anketler yapılarak eğitim-öğretim kalitesi denetlenebilir.

(2) Eğitim-öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğ-

retim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulun-

duğu dekana veya enstitü müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü, kendi de-

ğerlendirmelerini de ekleyerek raporları Rektöre sunar.

(3) Öğretim elemanları, bilimsel araştırma, yayın ve diğer faaliyetlerini bağlı bulunduğu

birim yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe sunmak zorundadır.

Çalışma esasları

MADDE 19 – (1) Akademik ve idari personelin çalışma esasları ve araştırmalarının

değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenir.

Satınalma işleri

MADDE 20 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet alım, satım, yapım, onarım ve kiralama

işleri Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 31/08/2009 tarihli ve 27335 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliğine göre yürütülür.

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 21 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projeleri, bu projelerin belirlen-

mesi, seçimi, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve bu gelirlerin pay-

laşımı hususunda uygulanacak ilkeler, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla be-

lirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Dili, Dil Eğitimi ve Onursal Unvanlar

Öğretim dili ve dil eğitimi

MADDE 22 – (1) Üniversitede, öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Senatonun kararı,

Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetinin oluru ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla Üniversitenin

bazı fakülte, bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya İngilizce dışında

bir yabancı dille de öğretim yapılabilir.
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(2) Üniversitenin İngilizce hazırlık eğitimi ile diğer dillerle ilgili eğitim-öğretim faali-

yetleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Onursal unvanlar

MADDE 23 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında bilim ve sanat alanlarında

üstün başarı kazanmış veya toplum hayatına değerli katkılarda bulunmuş kişilere, ilgili fakülte

kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile fahri doktora veya fahri

profesörlük unvanı verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlar

MADDE 24 – (1) Mütevelli Heyeti veya Rektör, gerektiğinde alanında uzman kişi veya

kişileri danışman olarak atayabilir. Danışmanlara ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine

göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 25 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde,

2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hü-

kümleri uygulanır. Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde,18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

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

leri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 1/6/2000 tarihli ve 24066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-

kanı yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine 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) Koordinatör: Gerçekleştirilen etkinliklerin dahil olduğu bilimsel, sosyal, sportif ve

kültürel alanlardan sorumlu öğretim elemanını,

c) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini

(Çocuk Üniversitesi),

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,

e) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin bilim insanı olarak ye-

tişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kamp-

ları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendir-

mesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.

c) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygula-

maları değerlendirmek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel politikalar geliştirilmesine

katkı sunmak.

ç) Bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak prog-

ramlar geliştirmek.

d) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine olanak sağlamak.

e) Herhangi bir alanda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan program-

ların da ötesinde bilgi almak isteyen hedef kitle kapsamındaki bireylere, bu bilgiyi sağlamak

için teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.

f) İlköğretim ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı

sağlayacak uygulamalar geliştirmek.

g) Öğretim elemanlarının, alanları ile ilgili geliştirebilecekleri ve hedef kitlenin düze-

yine uygun ilgi çekici etkinlikleri uygulamalarına ve fikirlerini toplumla buluşturmalarına ola-

nak sağlamak.

ğ) Hedef kitledeki bireylerin zekâ ve ilgi düzeyleri ile yetenek alanlarına göre eğitim

alabilmelerine olanak sağlamak.

h) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin

eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek.

ı) Hedef kitlenin milli, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliş-

tirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına olanak sağlamak.

i) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında, duygusal ve

sosyal olarak da gelişmelerine olanak sağlamak.

j) Hedef kitledeki bireylerin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek

en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk ve gençlerin bilime yönelik eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına, mev-

cut politikaların değerlendirilmesine ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında konferanslar,

kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve diğer çalışmaları düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamında yapılan orga-

nizasyonlarla işbirliği yapmak.

ç) Hedef kitledeki farklı yetenek alanındaki bireyleri, Merkezin imkanlarından yarar-

landırmak.

d) Hedef kitledeki bireylerin bilimi sevmelerine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme

alışkanlığı kazanmalarına yönelik olarak ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri

planlı bir şekilde uygulamak.

e) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak

ve/veya danışmanlık yapmak.

f) Hedef kitledeki bireylerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin

pekiştirilmesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına

olanak sağlamak.

g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak,

kurulmuş olanlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmaların projelendirilerek diğer kurum ve ku-

ruluşların olanaklarının Merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.

h) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap hazırla-

ma, yayın veya çeviri çalışmaları gerçekleştirmek.

ı) Hedef kitledeki bireylerin uluslararası bağlantılar kurmasına katkı sağlayabilecek dil

kursları düzenlemek.

i) Hedef kitle kapsamında bulunan sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bireylerin eği-

time dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Hedef kitledeki bireylerin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar

gerçekleştirmek.

k) Hedef kitlede yer alan kaynaştırmaya tabi veya üstün yetenekli bireylerin teşhis edil-

mesine ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

l) Hedef kitledeki bireylerin eğitimi üzerine çalışan akademisyen ve öğretmenlerin bir

araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri programlar düzenlemek.
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m) Akademik birimler bünyesinde hedef kitledeki bireylerin eğitimi ile ilgili bölüm ve

anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.

n) Merkezde eğitim alan bireylerin, sonraki yaşamlarında, aldıkları eğitimin etkilerinin

belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

ç) Koordinatörler.

Merkezin müdürü ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan

Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün izinli olduğu durumlarda,

müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde

yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin çocuk eğitimi

konusunda teorik çalışması veya tecrübesi olan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin

dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da

görevi sona erer. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruluna Başkanlık etmek, kararları

Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.

c) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak.

ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

f) Görevlendirilecek personel için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

g) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânlar hususunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar

ile iletişim kurmak.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                            18 Temmuz 2016 – Sayı : 29774



Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek.

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmî evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklan-

masını sağlamak.

(2) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında; müdür yardımcıları, Müdü-

rün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin alan eğitiminde en az doktora düzeyinde

uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye

ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi

dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-

revlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez ve gerekli

hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların

eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.

c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.

d) Merkezin çalışmalarının değişik kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi amacı ile ka-

rarları almak.

e) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü,

katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

f) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Mer-

kezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

g) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Üniversite personelinin çocuklarının Merkezin faaliyet-

lerinden yararlanması hususunda da ayrıca kararlar alabilir.

(4) Merkez Yönetim Kurulu karar alırken Merkez Danışma Kurulundan gelen görüş,

öneri ve tespitleri de değerlendirerek karar alır.
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Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak de-

ğerlendirmelerde bulunan, istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Ku-

rulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabi-

lecek akademisyenler ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Merkez Yönetim

Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi

beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek

üzere en az iki kez toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında

salt çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

(4) Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve koordinatörler Merkez Da-

nışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Koordinatörler ve görevleri

MADDE 13 – (1) Koordinatör; Üniversitede görevli akademik personel arasından, halk

oyunları, çeşitli spor dalları, fen bilimleri, tiyatro, şiir, müzik, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal

bilimler, yöresel sanatlar, güzel konuşma ve yazma, kitap okuma, çevre eğitimi, trafik eğitimi

ve diğer hususlarda Merkez Danışma Kurulundan, Üniversitenin öğretim elemanlarından, ku-

rum dışından gelen program, araştırma, gezi ve incelemeler ile benzeri etkinlikleri gerçekleş-

tirir.

(2) Koordinatörler, açılması kararlaştırılan programlarda gerçekleştirilecek eğitim-öğretim

ve uygulama faaliyetlerinin yönetilmesinde görev yapmak üzere Müdür tarafından görevlen-

dirilir. Müdür gerektiğinde koordinatörü değiştirebilir. Koordinatör çalışmalarında Müdüre karşı

sorumludur.

(3) Koordinatörün görevi; Merkez Danışma Kurulu tarafından önerilen ve Merkez Yö-

netim Kurulu tarafından kabul edilen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara

katılacak çocukların Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütlere göre seçimini gerçek-

leştirmek, etkinlikleri ve akademik takvimi hazırlamak, programın eğitmenlerini ve programda

görev alan akademik ve idari personelin görev dağılımlarını belirlemek; program süresince ka-

tılımcıların sağlık ve güvenlik içinde program etkinliklerinde yer almaları için gerekli önlemleri

almak, programa ilişkin çalışmalar yapmak, programın içeriğini ve aşamalarını hedef kitlenin

düzeyine uygun olacak şekilde oluşturmak,  programın yürütülmesi sürecinde meydana gelen
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ve programın genel gidişatına etki edebilecek durumlar hakkında Müdürü bilgilendirmek ve

sorumlu olduğu programı yürütmektir. Koordinatör, Merkez Yönetim Kurulunca açılması onay-

lanan programları Müdürün onayından sonra uygular.

(4) Merkez; fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, dil ve edebiyat alan

koordinatörlükleri ile faaliyetlerine başlar.

(5) Bunlardan başka hangi alanlarda koordinatörlüklerin kurulacağına, Merkez Danışma

Kurulunun önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

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

Müdürüne devredebilir.

Merkezin adı

MADDE 16 – (1) Merkez, Üniversiteye bağlı bir birim olarak “Çocuk Üniversitesi”

ismini kullanır ve resmî yazışmalarda bu isme yer verir.

Merkezin gelir kaynakları

MADDE 17 – (1) Merkezin gelir kaynakları, Üniversiteden ayrılacak ödenekten, ça-

lışmalara katılacak ve/veya çalışmaları destekleyecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel ku-

ruluşlar ve kişilerin her türlü yardımı, bağışı ve eğitim faaliyetlerinden yararlanacaklardan alı-

nacak katılım ücreti ile diğer gelirlerden oluşur.

Merkezin faaliyetlerini tamamlayanlara verilecek belge

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere,

Rektör ve Merkez Müdürünün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2012/74)’NDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/30)

MADDE 1 –  5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:2012/74)’nin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Perakende işletmelerde; 
a) Kıyma, köfte hariç hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karı-

şımlarının üretimi yapılamaz. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve köfte hariç hazır-
lanmış et karışımları hazırlanabilir. Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilir
ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulur. Ancak tüke-
tici talebi doğrultusunda satın alınan ürün parçalanabilir. Çiğ kırmızı etler ise; asgari hijyenik
şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilir.

b) Hazırlanmış et karışımı olarak sadece büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas
etlerinden günlük olarak 10 kilogramı geçmeyecek miktarda pişmemiş köfte üretilebilir. Bu
Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan köfte; sadece bu
Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2012 28488
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/2/2015 29266
2- 24/7/2015 29424
3- 24/1/2016 29603
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2014/794 

Karar No : 2015/97 

Karar Tarihi : 04/02/2015 

Sanık : MEHMET SAİT BAL 

TC. Kimlik No : 60541203988 

Baba Adı : NAİF 

Ana Adı : TÜRKİYE 

Doğum Tarihi : 23/06/1977 

Doğum Yeri : NUSAYBİN 

N. Kayıtlı Ol. Yer : MARDİN/NUSAYBİN/GÜVENLİ 

Suç : BAŞKASINA AİT BANKA HESAPLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLEREK 

SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETME 

Suç Tarihi : 15/08/2008 - 29/09/2008 

Verilen Ceza : 5237 Sayılı TCK nın 245/2, 43. Maddeleri gereğince 4 YIL 2 AY 

HAPİS ve 2500 TL ADLİ PARA CEZASI ve TCK.53/1 madde ve 

fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, bu 

yoksunluğunun kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve 

kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar diğer 

hakları yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar 

sürmesi. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı yapılan 

araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30 maddesi 

gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı kanunun 31. 

Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük temyiz süresi 

içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde 

dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Başsavcılığına 

gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 5664 

—— • —— 
İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/415 

Karar No : 2013/934 

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 19/12/2013 tarihli ilamı ile 359/b-l, maddesi gereğince 18 AY 22 GÜN HAPİS, 

İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a, b, d, e), 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL 

1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Süleyman ve Nezahet oğlu, 07/02/1977 doğumlu, 

Balıkesir, Susurluk, Kurucaoluk Mah./köy nüfusuna kayıtlı ÖZGÜR AKIN tüm aramalara 

rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, İlan olunur. 5655 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 

(Gölcük/Kocaeli) ihtiyacı “6 kalem kişisel temizlik malzemesi”, ihtiyaç sahibi Kurumca tespit 

edilen ve eki listede ayrıntısı yer alan markalardan biri olmak üzere, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

Malzeme 

Grupları 
MALZEMENİN CİNSİ 

KISMI TEKLİF İÇİN 

MİKTAR (adet) 
İHALE EVRAK 

BEDELLERİ 

1 . Jilet Güvenli 1 Kanat (Banyo) 1.380.000 130.- TL 

2 . Jilet Güvenli 3 Kanat 2.960.000 130.- TL 

3 . Köpük Traş 200 ml. 360.000 130.- TL 

4 . Şampuan Saç 200 ml. 1.540.000 130.- TL 

5 . Fırça Diş 119.000 100.- TL 

6 . Macun Diş 100 ml. 426.000 130.- TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya 

İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.08.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamına teklif verilebileceği gibi her bir malzeme 

çeşidinin tamamına olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6594/1-1 
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14 KALEM SU SPORU MALZEMESİ VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 14 Kalem Su Sporu Malzemesi ve Ekipmanı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk 

tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler belgesiyle sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/07/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6595/1-1 
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLATÖR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünden: 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Alt Yapı projesi Cihaz Alımı; 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile Geçici 4’ üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların 20 nci 

maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/256995 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bağlarbaşı Mah. Kazım 

Karabekir Cad. BESYO Binası 3. Kat Merkez / 

GÜMÜŞHANE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 456 233 12 49   0 456 233 12 48 

c) Elektronik posta adresi : bap@gumushane.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    İnternet adresi (varsa) : http://bap.gumushane.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilgisayar Destekli Simülatör Cihazı Alımı (1 adet) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Merkez / GÜMÜŞHANE 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme tarihini izleyen 45 takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 5. Kat Toplantı Salonu Merkez / 

GÜMÜŞHANE 

b) Tarihi ve saati : 21.07.2016 Perşembe günü Saat:10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

4.1.4. Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

oranda; İdari Şartnamenin ekindeki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya teminat 

mektupları dışındaki teminatların Gümüşhane Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 

TR05 0001 2009 3810 0004 0000 41 numaralı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Geçici Teminat Mektuplarının süresi teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla 

olmalıdır. 

4.1.6. Belgelerin sunuluşunda İdari Şartnamenin 7.3. ve 7.4. üncü maddelerine uyulması 

zorunludur. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.4.1. Teklif edilecek cihaza ilişkin marka ve model de dahil olmak üzere ayrıntılı teknik 

bilgilerin yer aldığı doküman veya tanıtım katalogu, demo yazılımı, tanıtım CD si, fotoğraf veya 

benzeri materyaller ile Teknik Şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;  

4.4.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir ve teklif zarfı içerisine teklif sahibi tarafından 

imzalanmış şekilde konulacaktır. 

4.4.3. İstekliler belirtilen ürünü satmaya ya da tedarik etmeye yetkili olduklarını gösterir 

belgeyi teklif zarfı içerisinde idareye sunacaktır. 

4.4.4. Teklif veren firmalar cihazın kesin kabul tarihinden başlayarak en az 2 (iki) yıl süre 

ile garanti edilecektir. 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır. Bu husus cihazın marka ve 

modeli belirtilecek ve yazılı olarak teklif zarfı içerisinde teklif sahibi tarafından imzalanmış 

şekilde taahhüt edilecektir. 

Yukarıda sayılan belgeler teklif zarfı içerisinde diğer belgelerle birlikte sunulacaktır. 

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

6 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle birim teklif bedel sözleşme imzalanacaktır. 

8 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 

9 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

9.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- TL (Elli Türk Lirası) 

karşılığı Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Merkez/GÜMÜŞHANE adresinden satın alınabilir. 

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

10 - Teklifler, 21/07/2016 Perşembe günü Saat:10.00’a kadar Gümüşhane Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü BESYO Binası Merkez/GÜMÜŞHANE 

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

gönderilebilir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6588/1-1 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 2016 – Sayı : 29774 

 

LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/253681 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad.   26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 3 kalem Lokomotif Muhtelif Malzemeleri, teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/08/2016 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

10/08/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50, - TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6568/1-1 

————— 

PORTAL VİNÇ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2016/260533 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad.   26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 1 adet 2x15=30 tonluk portal vinç, teknik şartnameye 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09/08/2016 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

09/08/2016 günü saat 14:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100, - TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6569/1-1 
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KÖMÜR TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz Eynez Y.A’dan Soma B Termik Santraline kömür taşınması ve 

boşaltılması Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1- 

E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Eynez 

Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne 

bağlı stok sahalarından, Soma B 

Termik Santrali 1-4,Yırca kapı ve 5-

6 ünitelerine 525.000 ton kömürün 

taşınması ve boşaltılması hizmet 

alımı işi 

2016-264261 2016-1255 
03.08.2016 

14:00 

120 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / 

MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında 

aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 6590/1-1 
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ERTELEME İLANI 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından E 43000 ipi 

lokomotiflerde kullanılmak üzere 2 tip dinamik fren direnci satın alımı için yapılacak ihale 

08.08.2016 Tarih, saat 14.00’e ertelenmiştir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/220158 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2 TİP DİNAMİK FREN DİRENCİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 08.08.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6649/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26’ncı 

maddesi uyarınca Profesör alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel 

Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

Başvuruda İstenilen Belgeler: 

- Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 
 

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADET 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Profesör 1 

 6661/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım

Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/30)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


