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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2016/9145

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA
       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2016/9148

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9149

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2016/9134

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9135

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9136

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9140

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9141

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9142

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9147

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9150

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı
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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINA VE 

İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Tra-
fik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 28 inci maddele-
rine, 14/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna,
14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununa, dayanılarak,

b)  6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan De-
nizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine ve Avrupa Parlamentosunun 2002/59/EC sayılı
Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15/A  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15/A – (1) Sistemin merkezi Ankara’da tesis edilmiştir. Sistem kapsamında;

İzmit Körfezi, İzmir Körfezi ve Kuzey Ege ile Mersin ve İskenderun Körfez/Bölgelerini kap-
sayan Bölgesel GTH Sistemleri,  diğer GTH Sistemleri, Ulusal AIS, LRIT sistemi, TBGTH
Sistemi ve e-denizcilik yazılımlarına ait verilerin entegrasyonu sağlanarak Ana Arama ve Kur-
tarma Koordinasyon Merkezi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara iletilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15/B  maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Gemi trafik yönetim merkezinin (GTYM) işletimi
MADDE 15/B – (1) GTYM İdarece işletilir. İdarece kurulmayan GTH Sistemleri ve

AIS, İdare’ nin talebi doğrultusunda GTYM ile entegre edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) ben-

dinin (2) numaralı alt bendi, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri, (ç) bendi ve (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“a) Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından
mezun olmak.”

“2) Kurulmuş olan gemi trafik hizmetleri için en az üç yıl aynı gemi trafik hizmetlerinde
deniz trafik operatörü olarak görev yapmış olmak. Ancak yeni kurulacak gemi trafik hizmet-
lerinde deniz trafik başoperatör ihtiyacını karşılamak üzere bir sefere mahsus olmak kaydıyla
uluslararası sefer yapan gemilerde en az bir yıl uzakyol kaptanı olarak çalışanlar İdarenin onay-
laması şartıyla başoperatör olarak görevlendirilebilir.”

“1) İdarece düzenlenmiş, geçerliliği devam eden en az uzakyol 1 inci zabiti veya talebin
karşılanamaması durumunda en az uzakyol vardiya zabiti (TBGTH’de çalışacaklar için deniz-
cilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş uzak-
yol kaptanı veya talebin karşılanamaması durumunda en az uzakyol 1 inci zabiti) yeterlik bel-
gesine sahip olmak,
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2) En az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak,”

“ç) KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversi-

telerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en

az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM

tarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tara-

fından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzen-

lenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz

kaptan olarak çalışıyor olmak,”

“e) İdarece veya İdarece yetkilendirilmiş bir GTH Otoritesince ya da bir eğitim kuru-

munca gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde gerçekleştirilen deniz trafik başoperatörü

veya deniz trafik operatörü eğitimini başarıyla bitirmek,”

“g) İdarenin merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında verilmiş Uzakyol Var-

diya Zabiti ya da daha üst bir yeterlik belgesine sahip olanlar, İdarece düzenlenecek IALA V-103

eğitimlerine katılmaları ve başarılı olmaları kaydıyla deniz trafik operatörü belgesi almaya hak

kazanmış sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“(2)  İdare, deniz trafik operatörleri ile başoperatörlerine kendisi eğitim verebileceği

gibi, bir GTH Otoritesini ya da denizcilik alanında eğitim veren ve İdarece akredite edilmiş

fakülteleri yetkilendirebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) İdare, gemi trafik hizmetlerinden, AIS’den veya deniz trafiğinin takibine yönelik

diğer sistemlerden elde edilen verileri ve görüntüleri uygun gördüğü kurum ve kuruluşlara

iletir. Bu maksatla, elde ettiği verileri/görüntüleri tek merkezde toplar ve birbirine entegre

eder.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/2/2007 26438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2010 27802

2- 15/8/2012 28385
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ 

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 76 ncı mad-
desi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Birleşik oy pusulası ve oy verme

MADDE 76 – (1) Oda ve şube organları ile delege seçimleri, gizli oy ve açık tasnif
esaslarına göre yapılır. 

(2) Seçimlerde mutlak gizliliğin sağlanması yasal zorunluluktur. Oda ve şube organ se-
çimleri, adayların ad ve soyadları yazılacak ve delege seçimleri basılı aday listelerine ilçe seçim
kurulunun “evet” veya “tercih” mühürü tatbik edilecek şekilde, üçüncü fıkraya göre hazırlanan
ve ilçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenen birleşik oy pusulası kullanılarak yapılır.

(3) Oda ve şube organlarına seçilecek adayların yazılacağı bölüm ile seçimlere katılacak
gruplara ait renkli veya siyah-beyaz basılı delege aday listelerinin birlikte yer alacağı birleşik
oy pusulası, aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanarak renkli basılır veya renkli fotokopi ile çoğaltılır.  

a) Oda ve şube genel kurullarının yapılacağı cumartesi günü başkanlık Divanının oluş-
masından sonra, seçimlere girecek ve birleşik oy pusulasında yer alacak adaylar, 77 nci mad-
deye göre belirlendikten sonra, seçimlere katılacak grupların birleşik oy pusulasındaki yerleri
Divan Başkanınca kura ile tespit edilir. 

b) Birleşik oy pusulası; basılı delege aday listelerinin Divan Başkanlığınca tutanağa
bağlandıktan sonra,  Oda veya şubenin sekreteryalığında, Genel Kurulda belirlenecek grup
temsilcilerinin gözetiminde, bilgisayar ortamında hazırlanıp seçimlere katılacak grup sayısından
bir fazla çıktı alınarak Genel Kurul Divan Başkanlığınca imzalanır. Daha sonra imzalı aday
listesi esas alınarak grup temsilcilerinin gözetiminde ve seçime katılacak üye sayısından yüzde
iki fazla olarak basılır. 

c) Birleşik oy pusulasının eni ve boyu, seçimlere katılacak gruplar ve delege sayılarına
göre belirlenir. 

ç) Birleşik oy pusulasının basımı veya fotokopi ile çoğaltmasına ilişkin giderler Oda
bütçesinden karşılanır.

d) Birleşik oy pusulası, basım için giden grup temsilcilerince Genel Kurul süresi içinde
Divan Başkanlığına teslim edilir. Birleşik oy pusulası Divan Başkanlığınca teslim alınmadan
Genel Kurul kapatılmaz. Birleşik oy pusulaları Genel Kurul tutanakları ile birlikte ilçe seçim
kuruluna teslim edilir. 

e) Şube yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Oda Genel Kurulunda şubeyi temsil
edecek basılı delege adaylarının seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulası aşağıdaki şekilde
düzenlenir: 

1) Birleşik oy pusulasının en üst kısmına, şubenin kaçıncı genel kuruluna ait birleşik
oy pusulası olduğunu belirten koyu renk ve büyük harfler ile başlık yazılır. 

2) Birleşik oy pusulasının sol başında, şube yönetim kuruluna seçilecek yedi asil üye
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ile onun altında yedi yedek üyenin adlarının el ile yazılacağı bir sütun yapılır.

3) Birleşik oy pusulasında, şube yönetim kuruluna seçilecek asil ve yedek üyelerin ya-

zıldığı sütundan bir santimetre ara verildikten sonra; seçimlere katılacak grupların koyu renkli

büyük harflerle tam adlarının, gruplara ait uygun punto ile yazılacak basılı delege adaylarının,

çapı iki santimetre olan boş dairenin yer alacağı uygun genişlikte yeterli sayıda sütunlar yapılır. 

f) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üye-

leri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adayları ile Birlik Genel

Kurulunda Odayı temsil edecek asil ve yedek üye basılı delege adaylarının seçiminde kullanı-

lacak birleşik oy pusulası aşağıdaki şekilde düzenlenir:

1) Birleşik oy pusulasının en üst kısmına, Odanın kaçıncı Genel Kuruluna ait birleşik

oy pusulası olduğunu belirten koyu renk ve büyük harfler ile başlık yazılır. 

2) Birleşik oy pusulasının sol başında, Oda Yönetim Kuruluna seçilecek yedi asil üye

ile yedi yedek üyenin, Oda Onur Kuruluna seçilecek beş asil üye ile beş yedek üyenin, Oda

Denetleme Kuruluna seçilecek üç asil üye ile üç yedek üyenin, Birlik Yönetim Kuruluna seçi-

lecek üç adayın, Birlik Denetleme Kuruluna seçilecek bir adayın, Birlik Yüksek Onur Kuruluna

seçilecek bir adayın adlarının el ile yazılacağı uygun genişlikte bir sütun yapılır.

3) Birleşik oy pusulasında, Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme

Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu

adaylarının yazıldığı sütundan bir santimetre ara verildikten sonra; seçimlere katılacak grupların

koyu renkli büyük harflerle tam adlarının, gruplara ait uygun punto ile yazılacak Birlik basılı

delege adaylarının, çapı iki santimetre olan boş dairenin yer alacağı uygun genişlikte yeterli

sayıda sütunlar yapılır. 

(4) Seçime katılan grupların Genel Kurul Divan Başkanlığına verdikleri delege aday

listesi zemininde kullandıkları renkler, birleşik oy pusulasında o gruba ait bölümün grup adının

ve basılı delege adaylarının adlarının yazıldığı kısımlarda zemin rengi olarak kullanılır. 

(5) Oylar; oy verenin kimliğini Oda, Birlik veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat

edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Listede

adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan

ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek birleşik oy pusulası aşağıdaki

esaslara göre kullanılarak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle verilir. Bunların dışındaki

kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. 

a) Birleşik oy pusulası ve içine konulacak zarf, ilçe seçim kurulunca mühürlenir.

b) Şube yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri ile şubeyi temsil edecek basılı de-

lege seçimlerinde ek-1’de belirtilen birleşik oy pusulası aşağıdaki esaslara göre kullanılır:

1) Oy verme kabininde seçime katılacak grupların aday listelerinden olmak koşuluyla;

birleşik oy pusulasının şube yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin yazılacağı hanelere en

çok asil ve yedek üyeler toplamı kadar isim yazılır. Bu yazım sırasında adayın kimliğinde ka-

rışıklığa mahal vermeyecek şekilde ismin kısaltılarak yazılması gerekçe gösterilerek seçim ve

kullanılan oy iptal edilmez.
2) Seçime katılan grupların basılı delege adaylarının yer aldığı bölümlerden; seçmek
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istediği gurubun hanesindeki çapı  iki santimetre olan boş daireye ilçe seçim kuruluna ait “evet”
veya “tercih” mühürü tatbik edilerek delege seçimi yapılır. Basılı delege listesi üzerinde isim
iptali yapılmaz. Delege listesindeki isimlerin üstlerinin çizilerek iptal edilmesi veya yeni isim
eklenmesi halinde o oy geçersiz sayılır. 

3) Delege seçimleri için kullanılan “evet” veya “tercih” mührünün tatbiki sırasında,
tercih edilen gruba ayrılan sütunun içinde kalan mühür izine ait oylar geçerlidir. 

c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üye-
leri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adayları ile Birlik Genel
Kurulunda Odayı temsil edecek asil ve yedek üye delege seçimlerinde ek-2’de belirtilen birleşik
oy pusulası aşağıdaki esaslara göre kullanılır:

1) Oy verme kabininde seçime katılacak grupların aday listelerinden olmak koşuluyla;
birleşik oy pusulasının Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil
ve yedek üyeleri ile Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adaylarının
yazılacağı hanelere en çok asil ve yedek üyeler toplamı kadar isim yazılır. Bu yazım sırasında
adayın kimliğinde karışıklığa mahal vermeyecek şekilde ismin kısaltılarak yazılması gerekçe
gösterilerek seçim ve kullanılan oy iptal edilmez.

2) Seçime katılan grupların basılı delege adaylarının yer aldığı bölümlerden, seçmek
istediği gurubun hanesindeki çapı iki santimetre olan boş daireye ilçe seçim kuruluna ait “evet”
veya “tercih” mühürü tatbik edilerek Birlik delege seçimi yapılır. Basılı delege listesi üzerinde
isim iptali yapılmaz. Delege listesindeki isimlerin üstlerinin çizilmesi halinde o oy geçersiz
sayılır. 

3) Birlik delege seçimleri için kullanılan “evet” veya “tercih” mührünün tatbiki sıra-
sında, mühür izinin tercih edilen gruba ayrılan sütunun içinde kalan mühür izine ait oylar ge-
çerlidir. 

(6) Oy kullanma kabinlerine gizliliği ihlal edecek araçlardan olan telefon, fotoğraf ma-
kinesi, ses ve görüntü alan dijital aygıtlar ile girilmez. Gizliliğin sağlanması için sandık kurulu
gerekli tedbirleri alır. 

(7) Oyların sayılmasına önce delege seçimlerinden başlanır. Oda ve şube organlarının
sayımı sonucunda oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sa-
yılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe  ekteki ek-1 ve ek-2 eklenmiştir. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2006 26226
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/9/2008 26993
2- 14/6/2012 28323
3- 26/9/2014 29131
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE 

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, Bandırma

Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan
ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine öğrenci ka-

bulü, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlen-
dirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağla-
yan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,
ç) Birim: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokulunu, Rektörlüğe bağlı ön lisans veya lisans programını,
d) Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen

şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders
alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

e) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda
yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

f) Dekan: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,
g) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda belirlenen ye-

terlilikleri sağlayan öğrencilere, ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim progra-
mını,

ğ) Fakülte: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğre-
tim yapılan fakülteleri,

h) İlgili birim kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte
kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksek-
okulu kurulunu,

ı) İlgili birim yönetim kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

i) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az sekiz yarıyıllık
programı kapsayan bir yükseköğretimi,

j) Meslek yüksekokulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı ön lisans düze-
yinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,
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k) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal olarak de-
ğerlendirildiği sistemi,

l) Müdür: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksek-
okulu müdürünü,

m) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,

n) Ön lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az iki yıllık prog-
ramı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kade-
mesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ö) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
p) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
s) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Yönetim Ku-

rulunu,
t) Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları

taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli ders-
lerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

u) Yüksekokul: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-
öğretim yapılan yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurulların

önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar verebilir.
(2) Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl

en az on dört haftadır (yetmiş işgünü). Senato, gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Kayıt
ve yarıyıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.

(3) Staj, kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi üze-
rine Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararı
ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(5) Türk Dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile gerektiğinde diğer dersler
ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki
cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık ve uzaktan eğitim ile de verilebi-
lir.

(6) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl mayıs
ayı sonuna kadar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt
MADDE 6 – (1) Öğrenci, YÖK ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre

kaydını yaptırır. Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye
hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler
arasında istenen belgelerle ilgili birimlere başvurarak kaydını gerçekleştirir.

(2) Süresi içinde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırıp kaydını yaptırmayan aday
kayıt hakkını kaybeder.
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(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak
danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını yenile-
mek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğren-
cilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan belgelenebilir mazereti olan öğ-
rencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılma-
masına, ilgili birim yönetim kurulu karar verir.

(4) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri aka-
demik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(5) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 8 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında

eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğ-
retim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya derslerin en az %30’u olmak üzere
kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı usulleri ve hazırlık sını-

fının açılması, 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 göre düzenlenir.

Türkçe hazırlık programı
MADDE 10 – (1) Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavını başaran yabancı uyruklu öğ-

renciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe yeterlik-seviye tespit sı-
navına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık
sınıfına devam eder. Bu öğrencilere ilişkin konularda ilgili kurulun önerisi üzerine Senato ta-
rafından karar verilir.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında

örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğ-
retim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere; Her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami
dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine; başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin
ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız
ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere
beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler
için verilen iki ek sınav hakkı sonrası, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders
için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olanlara dört yarıyıl; bir dersten
başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınavlarına girme hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde; mezuniyet için gerekli ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) şartını
sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not or-
talamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen
tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar gereği açılacak sınavlara; üst üste veya aralıklı
olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeç-
miş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Açılacak sınavlar bakımından sınırsız hak kullanma
durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini
ödemeye devam eder, bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde; yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Derslere
devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık
sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı
verilir.

(7) Altıncı fıkra gereği sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna ba-
kılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.

(8) Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hak-
kını kullanacağı yarıyılın genel sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili fakülte/yüksek-
okula verir.

(9) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

(10) Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsüne ilişkin sair esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanu-

nun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine
ilgili kurulun kararı alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

(2) Eğitim-öğretim planı; teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma,
saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik
derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, la-
boratuvar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir
saati, yarım kredi olarak kabul edilir.  Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, AKTS’de-
ki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.
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(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön
koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurul kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 16 ve en çok 21 kredi olacak
şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dâhil değildir. Derslerin toplam kredisi
bir yarıyıl için en az 30 AKTS olmak zorundadır. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato
kararı ile değişebilir.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 14 – (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-öğ-

retim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.
(2) Öğrenci danışmanı; her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak, yeni kayıt,

kayıt yenileme, ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders bırakma ve benzeri gibi uygula-
malarda öğrencilere yardımcı olur. Ders alma ve seçme işlemlerinin bu konudaki mevzuata ve
ders planlarına uygunluğunu değerlendirir ve onay verir. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği
esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Dersler
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seç-

meli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir.
(2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı ol-
mayan programlardaki yabancı dil dersleridir.

Değişim programları
MADDE 16 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan

anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde
öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Öğren-
cinin gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve aldığı derslerdeki başarı notlarının
değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine
ilgili yönetim kurulu karar verir.

Ders alma-bırakma
MADDE 17 – (1) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı

olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim
kurumundan alınan derslerin muafiyetleri, 19 uncu madde hükümleri gereği yerine getirilir.

(2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in al-
tında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt
yaptırabilirler.  Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve li-
sans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sı-
nırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

(3) Beşinci yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini alıp başarmış
olmak şartı ile genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan lisans öğrencileri; danışmanlarının
onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler. Üst sı-
nıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları ağırlıklı genel not ortalamasına
katılır.

(4) AGNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim pla-
nının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, danışmanın teklifi, varsa bölüm baş-
kanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir
öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu kapsamda;
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a) Alınan her türlü zorunlu veya seçmeli ders öğrencinin kendi öğretim gördüğü prog-
ramda seçmeli ders olarak değerlendirilir.

b) Alınan dersten/derslerden başarısız olunması durumunda ilgili ders/dersler tekrar
edilir veya değiştirilir.

c) Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.
ç) Öğrencinin öğrenimi boyunca alabilecek olduğu ders/derslerin toplamı öğrencinin

öğrenim gördüğü program için, üçüncü yarıyıldan başlamak kaydıyla her yarıyıl bir ders ile
sınırlıdır.

(5) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak
istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri seçerek, 27 nci maddedeki esaslar çer-
çevesinde kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam ede-
mez ve bu derslerin sınavına giremez.

(7) Öğrenci, başarmış olduğu bir dersi not yükseltmek amacıyla tekrar alamaz. Bütün
derslerini başarıyla tamamladığı halde GNO’su 2,00’nin altında olduğu için mezun olamayan
öğrenciler ikinci fıkrada belirtilen kredi sınırları içerisinde başarmış oldukları dersleri not yük-
seltmek amacıyla alabilirler.

Derslere devam
MADDE 18 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin

% 30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sı-
navına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen
görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam
koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir. Uygulamalı
derslerin tekrarında devam zorunludur.

Ders muafiyetleri
MADDE 19 – (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.

Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilir. Öğrenciler bu haktan
her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu
almak gerekir.

(2) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, da-
ha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için
muaf olma talebini on iş günü içinde ilgili birime yapar. Başvurular Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı
notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik
ortalamalara dâhil edilir.

(3) Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınmaz.
Öğrencilerin ders/dersler almaları
MADDE 20 – (1) Üniversitede kayıtlı öğrenciler, Senato kararlarına uygun olarak diğer

yükseköğretim kurumlarından ders/dersler alabilirler.
(2) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato kararlarına uygun olarak

Üniversiteden ders/dersler alabilirler.
(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 24 üncü maddeye göre

dönüştürülerek değerlendirilir.
(4) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri ne olursa olsun öğrencinin kayıtlı

olduğu programdaki kredileri esas alınır. Öğrenci kayıtlı bulunduğu üniversitedeki biriminden
ilgili dersi veren öğretim elemanı ve bölüm başkanının, derslerin eşdeğer olduğuna ilişkin yazılı
onay almak ve YÖK’ün belirlediği esaslara uymak zorundadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınavı, dönem sonu sınavı, bütünleme, mazeret sınavı

ve tek ders sınavından ibarettir.
(2) Her ders için en az bir ara sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

Bir dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için 18 inci maddedeki devam ko-
şullarını yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.

(3) Sınavların detayları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dersi veren
öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurullarca onaylanan ders izlence formlarında
belirtilir ve dönem başında ilan edilir.

(4) Sınavların tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o dönemin sınavlarından
en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin dönem sonu sınavı, yıl-
sonunda yapılır.

(5)  Sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde açıklanır ve ilgili
bölüme teslim edilir.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya çektiren ve kopyaya teşebbüs eden öğrenciye
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin soruşturması açıldığında ilgili sınav notu sıfır (0)
olarak işlenir. Soruşturma sonucu öğrenciye herhangi bir ceza verilmediği takdirde dersten alı-
nan notu geçerli sayılır.

(7) Sınav evrakları öğretim elemanı tarafından her dönem sonunda tutanak ile ilgili bi-
rime teslim edilir ve iki yıl boyunca saklanır.

Mazeret sınavı
MADDE 22 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan

herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Tek Ders Sınavı
MADDE 23 – (1) Diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız

olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sı-
navı yapılır. Bu sınava öğrencilerin girebilmeleri için dersin dönem içindeki ödev ve devam
gibi gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu
dikkate alınmaz.

Başarı değerlendirmesi ve notlar
MADDE 24 – (1) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, dönem so-

nu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %60 olarak hesaplanır. Bir dersin başarı notu,
Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki harfli başarı notlarından birisine dönüş-
türülür:

Mutlak Değerlendirme
Harf Notu Sistemindeki 
Karşılığı Başarı Notu Not Aralıkları AKTS Notu Anlamı

AA 4,00 90-100 A Mükemmel
BA 3,50 85-89 B Çok İyi
BB 3,00 80-84 C İyi
CB 2,50 70-79 D Orta
CC 2,00 60-69 E Yeterli
DC 1,50 55-59 - Koşullu Başarılı
DD 1,00 45-54 - Koşullu Başarılı
FF 0,00 44 ve Altı FX Başarısız
M Muaf
YT Yeterli
YZ Yetersiz
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(2) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf notları kullanılır:
a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not

ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır.
Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu veri-
lir.

b) EK (eksik) notu; geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan
öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce
tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not
verilir.  Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının
kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not be-
lirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) M/MU (Muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden,
uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı
dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğren-
ciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

e) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan
öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına
girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir
not alması gerekir.

(4) Devam koşulunu yerine getirmesine rağmen FF veya YZ notu alan öğrenci ilgili
dersten başarısız sayılır.

Not ortalamaları ve başarı
MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her dönem so-

nunda öğrencilerin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir.
Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan
notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine
bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa
dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması
elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalaması,
devam etmekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile
önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına
uygun bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. Genel not ortalaması he-
saplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir
ders yerine başka bir seçimlik dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu
göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendiri-
lirler.

(3) Normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerden genel
not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, genel not ortalaması 3,50 veya
üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu öğrencilere onur öğrencisi, yüksek
onur öğrencisi belgeleri diplomalarıyla birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler
belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi ola-
rak mezun olamazlar.
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Programın bitirilmesinde koşul
MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için ge-

nel not ortalamasının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması ge-
rekir.

Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi,

dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.
(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili

kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.
(3) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tek-

rarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.
Ek sınav hakkından yararlanamayacak olanlar
MADDE 28 – (1) Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler ek sınav haklarından

yararlanamazlar.
Sınavlara itiraz
MADDE 29 – (1) Notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu

yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. İlgili
dekan/müdür, en az biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim elemanları
arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır.
Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü içinde öğrenciye duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İlişik Kesme, Diplomalar, Yandal, Çift Anadal Programları, 

Mazeretler, İzinler, Yatay ve Dikey Geçişler

İlişik kesme
MADDE 30 – (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini

tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan;
a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,
c) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile

dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi,
durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.
Diplomalar ve belgeler
MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başa-

rıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sına-
vını başarmış bulunan, mezuniyet için gerekli olan ön lisans programları için en az 120 AKTS,
dört yıllık lisans programları için en az 240 AKTS, beş yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini
birlikte veren programlar için en az 300 AKTS, altı yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini
birlikte veren programlar için ise en az 360 AKTS krediyi tamamlamış ve duyurulmuş olan di-
ğer şartları yerine getiren öğrenciye, ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onay-
lanarak, ilgili programın diploması verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(2) İsteyen öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu
ve aldığı akademik dereceleri gösteren bir belge verilir.

(3) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik programı başarıyla
tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet
sınavını başarmış ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, ön lisans diploması alabilir.
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Yandal programları
MADDE 32 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans

programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler. Yandal programı ayrı bir lisans
programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı
ile açılır. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından karara bağlanır ve ilgili bölüm-
lerin işbirliği ile yürütülür.

Çift anadal programı
MADDE 33 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı fakülte/yüksekokul

içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans
eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal programlarına ait hususlar ilgili fakülte-
nin/yüksekokulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Mazeretler
MADDE 34 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen haklı

ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü
için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren
beş iş günü içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildi-
rilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, sağlık durumu-
nun herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. An-
cak, uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun
süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı aşamaz. Öğrencilerin raporlu ol-
dukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

(3) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dı-
şındaki hallerin bulunması, öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması ne-
deniyle askere alınması halinde öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli sayılır.

(4) Öğrencinin mazeretli olduğu sürenin derslerin devamsızlık sınırını aşması halinde,
bu dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre eğitim-öğretim süre-
sinden sayılmaz.

İzinler
MADDE 35 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğre-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya
çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eği-
tim-öğretim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabil-
mesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdür-
lüğüne başvurması gerekir.

(2) İlgili yönetim kurulu kararıyla izin verilen öğrencilerden, kayıt olduğu ilk dönem
hariç olmak üzere katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim sü-
resinden sayılmaz.

Yatay geçişler
MADDE 36 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına

yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve
Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.
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Dikey geçişler
MADDE 37 – (1) Dikey geçişler, lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu

ve açıköğretim ön lisans mezunları hakkında; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen
esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürü-
tülür.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 39 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin ilgili birimin öğrenci işlerine

bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci, adres değişikliklerini
birimin öğrenci işlerine bir dilekçe ile bildirmek veya öğrenci bilgi sisteminde güncellemek
zorundadır.

(2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin
mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce Balıkesir Üniver-

sitesine ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine kayıt yap-
tıran lisans öğrencileri; ikinci yarıyılın sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not orta-
laması 2,80 ve üstünde olan ve öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp da başa-
rısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içe-
risinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları ders-
lerin başarı notları ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(2) 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversite-
sine kayıt olan ön lisans ve lisans programlarındaki son sınıf öğrencileri, önceki yıllardan ya-
zılıp devamını aldıkları, ancak sınavında başarısız oldukları derslerin tamamını alabilirler.
2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt olup, bir veya iki yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile
2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler bu haktan ya-
rarlanamaz.

(3) 2015-2016 ve daha önceki eğitim-öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrenciler,  genel
not ortalamasını yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce başarmış olduğu
dersleri kredi sınırları dâhilinde tekrar edebilir. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler
not yükseltme ve ek sınav haklarından yararlanamazlar.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Bezmialem Vakıf Üniversitesinden:
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezmialem Vakıf Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bezmialem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitüler ta-

rafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek
eğitim ve öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik etmek

üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
b) Enstitü: Bezmialem Vakıf Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitüleri,
c) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
ç) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
d) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
e) Rektör: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
g) Uygulama esasları: Senato tarafından onaylanmış Üniversiteye ait lisansüstü eğitim

ve öğretim uygulama esaslarını,
ğ) Üniversite: Bezmialem Vakıf Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora program-

larından oluşur.
(2) Yeni bir lisansüstü program, bir anabilim dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun

uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir lisansüstü prog-

ram açılabilir. İlgili anabilim dalı başkanlarından biri veya ilgili anabilim dallarında görevli
bir öğretim üyesi enstitü müdürü tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, başvurma koşulları ve diğer hususlar ile ilgili
kurallar uygulama esaslarında belirtilir. Kontenjanlar ile başvuru takvimi ve istenilen belgeler
enstitüce ilan edilir.

(5) Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim ku-
rumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar,
ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programla-
rından mezun olanların başvurabileceği anabilim dalı başkanlığının görüşü ile enstitüler tara-
fından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

(7) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki kar-
şılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
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(8) Lisansüstü programlarla ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile protokol
düzenlenebilir.

Dönemler
MADDE 6 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı en çok üç dönemden oluşur. Her bir lisans-

üstü programın kaç dönem olacağı, bunların süresi ve şekli, ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(2) Yarıyıl süresi, bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile bütünleme haftası bitimi
arasındaki süredir.

Öğretim planları, dersler ve AKTS değerleri
MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü

programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer
ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları bu Yönetmelikte belirtilen
asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan
için, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma
saati göz önünde tutularak AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisi kullanılır.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrenci-
lerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.
Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı tarafından
yapılır.

(5) Uzmanlık alan dersi ile ilgili hususlar uygulama esaslarında belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından

belirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde eğitim
verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri
uygulama esaslarında belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili prog-
ramın aradığı seviyede bildiğini belgelemedikçe, ilgili lisansüstü programına kaydı yapılmaz.

(3) Yabancı dil düzeyi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları veya Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları
ile tespit edilir. Aranılacak en düşük puanlar uygulama esaslarında belirlenir.

(4) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için, isteğe bağlı
yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt, eğitim-öğ-
retim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütü-
lür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adayların;
a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,
gerekir.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklularla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının

lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için bir lisans veya yüksek lisans programının dip-
lomasına sahip olması gerekir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar
için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan denklik belgesi (tıp doktorluğu ve diş he-
kimliği alanları dışında okul tanıma yazısı) ibraz edilmelidir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile ilgili diğer
hususlar uygulama esaslarında belirlenir.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile açılmış olan
lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğ-
rudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, öğrenciler derse devam,
sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı
kazanılan programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, en fazla zorunlu
kredi sayısının yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığı-
nın görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversite içindeki başka bir enstitü ana-

bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ya-
rıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin
yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki
geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ensti-
tünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.
(3) Yatay geçiş için başvuruların en geç ders kayıtlarından on gün öncesine kadar enstitü

müdürlüklerine yapılması gerekir.
(4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim dallarının görüşleri alı-

narak enstitü yönetim kurulunda belirlenir ve Rektörlüğün onayını müteakip yarıyıl başlamadan
önce ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak
isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş
yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim
dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili
öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş
işlemi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı en fazla otuz AKTS ders yükünden oluşur.
(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslerin notları lisansüstü mezuniyet
notuna katılmaz; öğrencinin transkriptinde gösterilir.
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Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 14 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için,

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt,
eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Dersler

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 15 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların

listesi, enstitü tarafından onaylanır, kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-

lar tarafından bizzat yapılır. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hak-
kından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılamaz.
(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının

belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı enstitü yö-
netim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine ve-
rilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim

ücretini ödeyerek alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem
kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemeyen ve
mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz
ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üze-
rinden yapılması ve danışman tarafından onaylanması gerekir.

(2) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtlarını
belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvi-
me göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/ders-
leri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler. Ancak, yapılacak ders silme iş-
lemi sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının enstitü kurulunda belirtilen yeterli sayının
altına düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme
hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılma-
dan derslere devam edilemez.

(6) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, tez süresince her yarıyıl tez çalışma-
sına kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği dersler ile ilgili
diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sildirme
MADDE 17 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarı-
yıldan az olmaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim ve öğretim süresince en çok
iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Mazeret, kayıt dondurma ve kayıt sildirme ile ilgili diğer hususlar uygulama esas-
larında belirlenir.

Derslere devam
MADDE 18 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Her ders için ayrı

ayrı olmak üzere mazeretli veya mazeretsiz olarak uygulamalı ders saatinin %20’sinden, teorik
ders saatinin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci o ders veya derslerin yarıyıl sonu bü-
tünleme sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili ana-
bilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme

sınavlarından oluşur.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapı-

labilir.
(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalış-

malar da ara sınav yerine sayılabilir.
(4) Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin ya-

rıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.
(5) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli girmeyen öğ-

rencilerle girip de başarısız duruma düşen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.
(6) Sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin

mülki amirinden alınacak belge ile mazeretini belgelendiren öğrenciye, giremediği ara sınavlar
için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Diğer mazeretler hakkında enstitü
yönetim kurulunca karar verilir.

(7) Yapılan sınavlara ait tutanaklar, sınav kağıtları, yoklama kağıtları, cevap anahtarı,
optik okuyucular, ödev ve uygulamalara ait belgeler sınavı takip eden üç iş günü içinde kapalı
zarfta enstitüye teslim edilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar ile ilgili belgelerin
saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen ilkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı
MADDE 20 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
b) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuar veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin ya-
rısının toplamıdır.

c) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin
yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı
ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine
sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının da %60’ı alınmak suretiyle öğrencinin
başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının
hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

ç) Ders geçme notu yüksek lisansta en az 65, doktorada ise en az 75’tir. Yarıyıl sonu
sınavlarından da en az bu puanların alınmış olması gerekir.

d) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda
belirtilmiştir.

1) Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu:
Harf Notu Katsayısı Başarı Notu

AA 4,00 90-100
BA 3,50 80-89
BB 3,00 70-79
CB 2,50 65-69
CC 2,00 60-64
F 0 0-59

2) FG (Sınava girmedi) 0
3) FF (Devamsız) 0
4) BŞ (Başarılı) -
5) BZ (Başarısız) -
e) Diğer notlar;
1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,
2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,
3) F1 notu: Devamsız, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız,
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4) F2 notu: Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız,
5) F3 notu: Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girdi, başarısız,
olarak tanımlanır.
Sınavlarda kopya
MADDE 21 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan
sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-
pılır.

Ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur.
(2) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır.

Bu derslerin en geç takip eden iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, danışman ve ilgili
anabilim dalı başkanlığınca teklif edilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan ders veya
dersleri alırlar.

(3) Bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan ya da alamayan öğrenciler, bu dersi
açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar.

(4) Doktora programına dahil öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için bütün
derslerini başarmış olmaları gerekir.

(5) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir. Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden
başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması
MADDE 23 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.
(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre GANO (Genel

Ağırlıklı Not Ortalaması) olarak hesaplanır. GANO; öğrencinin lisansüstü programda öğreni-
mine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, aldığı tüm
derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan ders-
lerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki hane olacak şe-
kilde yuvarlatılır.

Notların ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 24 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç beş iş günü içinde Üni-
versite Bilgi Sistemine (UBS) girerler. Sınav notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi
tarafından Üniversite Bilgi Sisteminde (UBS) ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde
enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelen-
mesini isteyebilir. Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yö-
nünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili
öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata enstitü yönetim kurulu kararı
ile düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye
bildirilir.

Muafiyet
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü

programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, enstitü mü-
dürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders
içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna ka-
dar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim dalı görüşüne istinaden enstitü yönetim kurulunca
değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi enstitü yönetim kurulu ta-
rafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere
devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 20 nci maddede belirlenen harf not-
larından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu
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veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen
ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden
muaf sayılabilir.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-
lenir.

(5) Enstitü yönetim kurulunca intibakları ve/veya muafiyetleri uygun görülen derslerin
notları bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına çevrilerek Üniversite Bilgi Sistemine (UBS)
işlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 26 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış lisansüstü

programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yü-
kümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlük-
lerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi
alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan
başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 19 uncu maddede belirtilen sınavlara
girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için
öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi
değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi
ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar enstitü anabilim dalı başkanlığı
tarafından sağlanır.

İzinler
MADDE 27 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü

ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum
nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî
öğrenim süresine eklenir.

Disiplin
MADDE 28 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 9/2/2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezmîalem

Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kayıt yaptıran öğrenciler;

30 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdü-
rürler. Bu öğrencilerden talep edenler bu Yönetmelikle sağlanan haklardan enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla yararlanabilirler. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli
aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları enstitü tarafından yapılır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü

yürütür.

9 Eylül 2016 – Sayı : 29826                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRK-İSLAM 

KÜLTÜR VE SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bün-

yesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk-İslam Kültür ve Sanatları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk-İslam

Kültür ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,
b) Merkez (TİSAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk-İslam Kültür ve Sa-

natları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içi ve yurt dışında Türk-İslam Kültürü ve sa-

natları ile Medeniyetini ve İslami ilimleri tanıtmak ve doğru öğrenilmesini sağlamak için bu
alanda bilimsel uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında, eğitim-öğretim, tez ça-

lışmaları ve bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek; gerekli olan kitap
ve gözlemsel verilerin üretilmesi için uygulama ve araştırma aletlerini almak, kurmak, bakım
ve onarımlarını sağlamak,

b)  Etkinlik alanı için kitaplık ve arşiv oluşturmak,
c) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında kongre, konferans, sem-

pozyum, sergi, seminer, ödüllü yarışma, ulusal ve uluslararası bilimsel-sanatsal faaliyetler dü-
zenlemek, bu konuda çalışma yapan ve/veya yapmış olanlara belge ve teşvik ödülü vermek,

ç) Özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar düzenlemek, ilgili alanlarda bilgi ve
beceri kazanmak isteyenleri bilgilendirmek, başarılı olanlara başarı belgesi vermek,
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d) Kitap, dergi, gözlem raporu, haber bülteni, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri
yayın organları ile Türk-İslam Kültürü ve sanatları alanında yapılan araştırmaları yayımlamak,
duyurmak,

e) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında öğrencilere ve halka
yönelik eğitim amaçlı özel günler düzenlemek,

f) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında yurtiçi ve yurtdışında
çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, benzeri kuruluşlar ve ilgili sanayi kuruluşlarıyla işbirliği
yaparak bu alanda bilimsel etkinlikler organize etmek, üretim projeleri hazırlamak, yürütmek,
etkinlikleri desteklemek, geliştirmek, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

g) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında her türlü bilimsel ve
eğitim çalışma ve araştırmalarına destek olmak,

ğ) Türk-İslam kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında telif eser, eser bakım-
onarımı, korunması ve tıpkı üretimini yapmak, eserlerin sergilenmesini sağlamak,

h) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili kişi ve kuruluşların
desteklerini sağlamak,

ı) Rektörlük tarafından verilen, amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Genel Kurul.
Müdür
MADDE 8 (1) Merkezin kuruluş amaçları ile ilgili alanlardan birine mensup bir öğre-

tim üyesi, öğretim üyesi bulunmadığında bir öğretim elemanı Rektör tarafından üç yıl süre ile
Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Rektör
gerektiğinde Merkez Müdürünü görevden alma yetkisine sahiptir. Müdürün Üniversite dışı gö-
revlendirme süresinin altı ayı geçmesi halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yar-
dımcıları, biri Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarına mensup uygulama
ve araştırmaları bulunanlardan, biri İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim
elemanlarından olmak üzere iki kişi olarak Müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bı-
rakır. Müdür görevden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yar-
dımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1)  Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ile Genel Kurula başkanlık etmek ve Mer-

kezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,
b) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazır-

lamak,
c) Alınan kararları uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektöre ya da Rektörün görevlendirdiği ilgili Rektör yardımcısına
sunmak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yü-
rütmek ve denetlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki alanları ile ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
Merkezin bu Yönetmelikte belirtilen amaçlarına uygun projeler yapmasını sağlamak ve karşı-
lıklı işbirliğini gerçekleştirmek,
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e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ya da Rektörün görevlendir-
diği ilgili Rektör yardımcısına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve iki yardımcısı dâhil yedi kişiden oluşur.

Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, Müdürün önerisi
ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden
ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görev-
lendirilir. Müdür görevden ayrıldığında Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin yıllık çalışma progra-

mını belirlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar

almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek ki-
şiler ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

c) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,
ç) Merkezin yürüteceği uygulama, araştırma, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaş-

tırmak ve düzenlemek,
d) Her yılın Haziran ayı sonunda Genel Kurulda görüşmek üzere yıllık faaliyet raporu

hazırlamak,
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
Genel Kurul
MADDE 12 – (1) Genel Kurul; Üniversitede Türk-İslam kültürü ve sanatları ile İslami

ilimler alanlarında Merkezde düzenlenen etkinliklere katılan öğretim elemanlarından oluşur.
Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Genel Kurul tarafından
alınacak kararlar Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

Genel Kurulun görevleri
MADDE 13 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Her yıl Eylül ayı içinde, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında toplan-

mak,
b) Türk-İslam kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında uygulamalar ve araştır-

malar yapmak,
c) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu tartışıp karara bağlamak,
ç) Merkezin amacına yönelik çalışmaları için proje önerilerinde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

lisans programında eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitim-

öğretimi, sınav ve değerlendirmeleri, diploma ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyete iliş-
kin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Fakülte: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
c) Kurul: Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ç) Mütevelli Heyeti: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim ve Derslere İlişkin Hükümler

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir.
Öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) Fakülte lisans programı dört yıldır. Azami eğitim öğretim süresi, yedi

yıldır. İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğretim sü-
resine dâhil değildir.

(2) Yönetim Kurulunca izinli sayılan yarıyıllar/yıllar ve Üniversiteden bir veya iki ya-
rıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin cezalı olduğu yarıyıllar/yıllar program süresine ve
azami eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenileme-
me nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve azami eğitim öğretim
süresine dâhil edilir. Yatay/dikey geçişle daha önceden bir yükseköğretim kurumunda öğrenim
görmüş öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği
sürelerden ne kadarının öğrenim süresine transfer edileceği Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır.

(4) Değişim programları kapsamında yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında
geçirilen yarıyıl/yıllar, program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir. Kayıtlı
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yıl/yarıyıl için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami süre içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı
öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine
devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı
maddeleri çerçevesinde, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

Eğitim öğretim; Kurul tarafından önerilen ve Senato kararı ile belirlenen akademik takvime
göre yürütülür.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin derse devamı, yüzde yetmiş oranında zorunlu olup ilgili

öğretim elemanınca uygun görülen bir yöntemle denetlenir. Dönem sonu sınavlarından önce
devamsız öğrencilerin durumları ilan edilir. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler sı-
navlara alınmazlar.

Ders programları
MADDE 9 – (1) Lisans öğretimi süresince izlenecek ders programları, derslerin dö-

nemlere ve yıllara dağılımı Kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.
(2) Haftalık ders programı, eğitim-öğretim yarıyıl/yılı kayıt döneminden en az bir hafta

önce Fakülte Dekanlığınca ilan edilir.
Zorunlu, seçmeli, ön şartlı dersler ve ders yükü
MADDE 10 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.
(2) Her öğrenci zorunlu derslerle birlikte Kurul tarafından ilgili yarıyılda açılan seçmeli

derslerden belirlenen sayıda almakla yükümlüdür.
(3) Bir derse kaydolabilmek için daha önce başarılmış olan bir ders koşul olarak öngö-

rülmüşse o derse ön şartlı ders denir. Ön şartlı dersler, Kurulun önerisi ve Senato kararı ile be-
lirlenir.

(4) Öğrencinin alabileceği haftalık ders yükü 40 saati geçemez.
Dersin kredi değeri
MADDE 11 – (1) Bir dersin kurumsal kredi değeri, o dersin haftalık ders saatleri top-

lamından oluşur. Yıllık derslerin kredileri yarıyıl kredileri toplamıdır.
(2) Alınan derslerin AKTS’lere karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar

çerçevesinde Kurulun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.
(3) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kurum-

sal kredi değeri tespit edilmez; öğrencinin not belgesinde sadece bu derslerin haftalık teorik
ve uygulamalı saati ile AKTS kredisi belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dö-

nem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve ek sınavdır.
Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
MADDE 13 – (1) Ara sınav, eğitim–öğretim programında öngörülen derslerden yarı-

yıl/yıl içinde yapılan sınavdır.
(2) Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır.
(3) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve dönem sonu

sınavının yanı sıra, dersin türüne göre ödev, küçük sınav, makale çalışması, sunum, ders ve uy-
gulamalara katılım gibi dönem içi çalışmalar üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl
yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav ya-
pılır. Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edi-
len ve Kurul ile Senato tarafından onaylanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.

(4) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katıl-
maya ve dönem sonu notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların dönem sonu notuna katkısı ve varsa dönem sonu sınavına katılma ko-
şulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, bu koşullar dönem başında öğrencilere
açıklanır.
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Dönem sonu sınavı
MADDE 14 – (1) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarı-

yıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.
Bütünleme sınavı
MADDE 15 – (1) Bütünleme sınavı, öğrencinin dönem sonu sınavı sonucunda başarısız

olduğu dersler için açılan sınavdır.
Mazeret sınavı
MADDE 16 – (1) Mazeret sınavı, Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene

dayalı olarak ara sınav ya da bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.
Haklı nedenin, engelin ortadan kalktığı günden itibaren en geç yedi iş günü içinde Dekanlığa
yazılı olarak bildirilmesi ve belgelendirilmesi gerekir.

(2) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde
belirlenir.

(3) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez. Öğrencinin raporlu
olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık raporunun, sınava girildikten
sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak sınav geçerli sayılır.

(4) Öğrenci, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk ede-
mez; ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.

Ek sınav
MADDE 17 – (1) Ek sınav, mezun olma durumunda olup tüm dersleri alarak not orta-

lamalarına katılan en çok iki dersten başarısız olan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınavlarda
başarılı olmak için en az 60 puan almış olmak gerekir. Bu derslerin başarı notunun belirlen-
mesinde ara sınav notu ve dönem içi çalışmalar dikkate alınmaz. Ek sınav hakkı kullanacak
öğrencilerin ödeyeceği ücret miktarı her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir.

Sınavın geçerliliği
MADDE 18 – (1) Öğrenci sınavlara Dekanlıkça ilan edilen yer ve zamanda girmek zo-

rundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava gir-
mesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir.

Sınavların düzenlenmesi
MADDE 19 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlıkça tespit ve

ilan edilir. Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
Ders başarı notu ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Sınavlar 100 (yüz) tam not üzerinden rakam olarak değerlendirilir.
(2) Ders başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile dönem sonu ya da bütünleme sınav

notunun %60’ının toplanmasıyla belirlenir. Dönem içi çalışmaların başarı notuna katkısı 13 üncü
maddeye göre belirlenir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için dönem sonu ya da bütünleme sınav notunun en az
60 ve başarı notunun en az 50 olması gerekir.

Maddi hata
MADDE 21 – (1) Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz ede-

bilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak
yapılması gerekir. Başvuru, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltme işlemi, dersi veren öğretim elema-
nının başvurusu ile notların ilan tarihinden itibaren üç gün içinde Dekanlık onayı ile yapılır.
Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin dersi veren öğretim elemanının
önerisi Yönetim Kurulunun kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemlerinin en
geç notun ilanını izleyen yarıyılın kayıt süresi sonunda bitirilmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışman, Mezuniyet ve Diploma

Üst yarıyıl/yıldan ders alma
MADDE 22 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu yarıyıl/yılın üstündeki bir yarıyıl/yıldan ders

alamaz.
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Ders muafiyetleri
MADDE 23 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders kayıt tarihinden itibaren

iki hafta içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için
muaf olmak isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Yönetim Kurulu öğrencinin ön-
ceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

Danışman
MADDE 24 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında yardımcı olmak üzere, öğ-

retim yarıyılı/yılı başlamadan önce Yönetim Kurulunca öğretim elemanları arasından danış-
manlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar, öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve
yönlendirir, kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-
lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir, öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki ge-
lişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir.
Ders tekrarı ve başarısız öğrenciler
MADDE 25 – (1) Normal olarak alınması gereken yarıyıl/yılda alınmamış olan veya

alınmış fakat başarısız olunmuş dersler verildikleri ilk yarıyıl/yılda tekrar alınır.
(2) Programdan çıkarılan dersleri yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine

Kurulca uygun görülen başka bir dersi alabilir. Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, bu
ders yerine ilgili dönemde açılan başka seçimlik dersi alabilir.

(3) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.
(4) Başarısız olunan derslerin tekrarında, ara sınavlara girmek şartıyla bu derslere de-

vamın zorunlu olup olmadığı ve öğrencinin o dersle ilgili diğer yükümlülükleri ders yılı baş-
lamadan bir hafta önce Kurul kararı ile belirlenir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 26 – (1) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin lisans programındaki

dersleri başarı ile tamamlamış ve mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.
(2) Öğrencinin mezuniyet derecesi lisans öğrenimi genel not ortalaması dikkate alınarak

belirlenir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması, öğrencinin her dersten almış olduğu başarı
notunun dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi
değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(3) Lisans programından 80-89 genel not ortalaması ile mezun olanlar şeref; 90 veya
daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref mezunu olarak tanımlanır. Bu
tanımlar diplomalarda belirtilir.

(4) Yüzlük sistemdeki notların dörtlük sisteme çevrilmesi gerektiğinde Üniversite ta-
rafından tanımlanmış bulunan çevirme tabloları dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 29/6/2015 tarihli ve

29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 2016-2017 eğitim-öğretim yı-

lından önce Fakülteye kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesinin akademik ve idari bi-

rimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari

organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
166 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Dekan: İstinye Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,
c) Genel Sekreter: İstinye Üniversitesi Genel Sekreterini,
ç) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, uygulama-araştırma merkezi

ve sürekli eğitim merkezi müdürlerini,
d) Mütevelli Heyet: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
ğ) Vakıf: İstinye Üniversitesinin kurucusu 21. Yüzyıl Anadolu Vakfını,
h) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Mütevelli Heyet Başkanı Görev ve Yetkileri

Mütevelli Heyetin oluşumu
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniver-

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite, Mütevelli Heyetinin gözetiminde, bu Yönetmelik
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilir.

(2) Mütevelli Heyet; Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu
ile Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim
görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyet üyeleri kendi ara-
larından bir başkan, başkan da dört yıl için bir başkan yardımcısı seçer. Kurucu vakıf yönetim
kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Müte-
velli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(3) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyet üyelerinden
herhangi birinin görevden alınmasında Vakıf yetkilidir. Bir üyenin görevinden ayrılması ha-
linde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden
seçilebilir. Üyeliklerden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde bir hafta içinde, üyelik
süresinin sona ermesi halinde ise bir ay önceden durum Vakıf Başkanlığına bildirilir.

(4) Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin görevinden alınabilmesi için Başkan
tarafından yapılacak teklifin, Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu
ile kabul edilmesi gerekir.

(5) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyet
toplantılarına aralıklı üç defa veya üst üste iki defa katılmayan Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği
kendiliğinden düşer.
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(6) Rektör; Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantıya
katılamaz ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçilmez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları
Mütevelli Heyette görev alamaz.

(7) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli
iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilirler. Mütevelli Heyet üyelerinin
isimleri Mütevelli Heyet Başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(8) Mütevelli Heyet, akademik konular dışında ihtiyaç duyacağı alanlarda çalışmala-
rında kendisine yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir.

Mütevelli Heyet toplantıları karar yeter sayıları ve oylama
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa olağan toplanır. Toplantıların

gündemi ve zamanı toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere duyurulur. Mütevelli Heyeti
olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkana aittir. Ayrıca, üyelerin 2/3 ünün talebi halinde
olağanüstü toplantı yapılır. Mütevelli Heyet toplantı tutanak ve kararları Başkanın Mütevelli
Heyet üyeleri arasından görevlendireceği raportör üye tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar
tarafından imzalanır.

(2) Mütevelli Heyet lüzum gördüğü hallerde, yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri,
açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara davet edebilir. Üye olmadıkları halde bu şekilde
toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

(3) Bu Yönetmelikte aksi yönde hüküm bulunmadıkça, Mütevelli Heyetin toplantı ni-
sabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup; kararlar, toplantıya katılanların salt çoğun-
luğu ile alınır.

(4) Her gündem maddesi görüşüldükten sonra konu ile ilgili karar tasarısı oya sunulur.
Oyların kabul veya ret şeklinde kullanılması zorunludur. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda
bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık ve işaretle yapılır.

(5) Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uy-
gulanır.

(6) Eşitlik halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,
b) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak suretiyle Rektörü atamak ve ata-

madaki usule göre görevden almak,
c) Üniversitenin her yönden verimli çalışabilmesini sağlamak için gerek duyulan dü-

zenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak ve yetkili mercilerin onayına su-
narak yürürlüğe girmesini sağlamak,

ç) Üniversite bünyesinde fakülte, bölüm, anabilim ve ana sanat dalları, konservatuvar,
teknopark, yüksekokul, enstitü veya meslek yüksekokulları, hazırlık okulları ve benzeri aka-
demik birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi ile uygulama ve araştırma mer-
kezleri kurulması yönünde Senato tarafından alınacak olan kararları değerlendirip sonuca bağ-
lamak, uygun görürse Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

d) Üniversitede görevlendirilecek bölüm başkanlarının, müdürlerin ve diğer üst düzey
personelin atama, görevlendirme, sözleşmelerinin yenilenmesi/yenilenmemesi, görevden alın-
ma, işten çıkarılma veya terfileri ile ilgili olarak Rektörün teklifi üzerine Başkan tarafından
yapılan işlemleri onaylamak,

e) Rektörlükçe hazırlanan Üniversite bütçesini kabul veya reddetmek, uygulamaları iz-
lemek, denetlemek; harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkile-
rini belirlemek; bütçe yılı içinde, gerektiğinde aktarma yapılması, olağanüstü ödenek verilmesi
konularında karar vermek,

f) Bütçe döneminde harcanamayan ödeneklerin yılsonunda iptaline ve takip eden yıl
bütçesi hazırlanırken ihtiyaç duyulacak fasıl ve maddelerde kullanılmasına karar vermek, bütçe
kesin hesabını ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak,
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g) Yönetim Kurulunun teklif edeceği burslu, ücretli ve yabancı uyruklu öğrenci kon-
tenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak; öğrencilerden
alınacak ücretleri, ücretlerin alınma zamanlarını, ödeme şekillerini, burs kontenjanlarını ve ve-
rilecek burs miktarlarını tespit etmek,

ğ) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, pro-
je ve danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zaman-
larını, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek,

h) Üniversiteye taşınır ve taşınmaz mallar temin etmek ve yönetmek, taşınmaz mallarını
Üniversite adına tapuya tescil ettirmek,

ı) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar vermek, bunlara ilişkin usulü
belirlemek ve işlemleri yapmak/yaptırmak,

i) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, ulusal ve uluslararası işlet-
meler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en ve-
rimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar vermek; yeni projeler üretmek veya bu konuda uz-
man kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak,

j) Yurt içinde ve dışındaki üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliği ilkelerini
Senatonun görüşünü alarak tespit etmek, bunların uygulamalarını denetlemek ve Yükseköğre-
tim Kurulunun olumlu görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak;
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak denetimlere ait raporları değerlendirip alınması
gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak,

k) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato tekliflerini
inceleyip karara bağlamak,

l) 2547 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki amaç ve ilkeler çerçevesinde
Üniversitenin çağdaş ve dünya standartlarında bir Üniversite olarak faaliyetlerini sürdürme
ilke ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli stratejileri ve politikaları belirleyip, planlama
yapmak,

m) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar oluşturmak,
danışmanlık hizmeti almak veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak,

n) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitede teknoparkların kurulmasına,
kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

o) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Mütevelli Heyet, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süreyle Baş-

kana, başkan yardımcılarına, Rektöre ve/veya Üniversitenin diğer organları ile yöneticilerine
devredebilir.

(3) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile
2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirlenen prensipler çerçevesinde toplantıya katılma,
yol ve huzur hakkı verilebilir. Mütevelli Heyete bunun dışında herhangi bir suretle başka bir
ödeme yapılmaz.

Başkan
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi arasından dört yıl için bir başkan, baş-

kan da gerek gördüğü takdirde dört yıl için iki başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan ve
başkan yardımcıları yeniden seçilebilir.  Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev
süresiyle sınırlıdır. Başkan, yokluğunda başkan yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder.

(2) Başkan yardımcısı, Mütevelli Heyet üyeliği görevinin yanı sıra, Başkan tarafından
verilen diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

(3) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır.
Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini ve Mütevelli Heyeti temsil etmek,
b) Mütevelli Heyet toplantı gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplantıların

başkanlığını yapmak,
c) Gündem çerçevesinde Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri vermek,

9 Eylül 2016 – Sayı : 29826                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



ç) Üniversitede görevlendirilecek dekanlar, bölüm başkanları, müdürler ve diğer üst
düzey personel ile ilgili olarak atama, görevlendirme, sözleşmelerinin yenilenmesi/yenilenme-
mesi, görevden alınma, işten çıkarma veya terfileri ile ilgili işlemleri Mütevelli Heyet adına
yapmak ve Heyetin onayına sunmak,

d) Bankalarda, Üniversite adına Üniversitenin her çeşit gelirlerinin yatırılacağı hesaplar
açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek, hesaplar arası transfer yapmak, gerekli
harcamaları yapmak ve bu işlemler hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,

e) Bu Yönetmelik ve Üniversitenin diğer yönetmelikleri ile Mütevelli Heyet tarafından
verilen diğer görevleri yapmak ve kendisine devredilen yetkileri kullanmak,

f) Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluş-
larda ve bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi tem-
sil etmek, kararlar almak ve bu işlemler hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.

(2) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kendi görev süresi ile sı-
nırlı olarak hukuki, akademik veya teknik danışmanlar atayabilir.

(3) Başkan yetkilerini başkan yardımcılarına, Rektöre, rektör yardımcılarına ve/veya
Mütevelli Heyet veya Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden birine münferiden veya müştereken
kullanılmak üzere uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süre ile devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitenin Akademik Organları ve Görevleri

Rektör
MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, Yük-

seköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıllık süre için
atanır ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile Mütevelli Heyet tarafından kendisine verilen
yetkileri kullanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir.

(2) Rektör, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini, onlar da yoksa fa-
külte dekanlarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör iki haftadan fazla süreyle görevi başında
bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektörlüğün herhangi bir sebeple
boşalması halinde, Mütevelli Heyet, rektör yardımcılarından birini vekil olarak atar. Rektöre
vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri
MADDE 11 – (1) Rektörün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Mütevelli Heyetinin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak,
b) Mütevelli Heyet ile akademik ve idari personel arasında Üniversite yönetimine ilişkin

konularda bağlantı sağlamak,
c) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak, Üniversiteye bağlı
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını Üniversiteye
bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra
hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak,

d) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğ-
retim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek ve/veya bunlara yeni gö-
revler vermek konularında Mütevelli Heyete önerilerde bulunmak,

e) Üniversitede görevlendirilecek öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini
yapmak, sözleşmelerinin yenilenmesi/yenilenmemesi, işten çıkarma veya terfileri ile ilgili ka-
rarları vermek,

f) Dekanlar, bölüm başkanları, müdürler ve diğer üst düzey personel ile ilgili olarak
atama, görevlendirme, sözleşmelerin yenilenmesi/yenilenmemesi, görevden alınma, işten çı-
karma veya terfileri ile ilgili teklifleri hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

g) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim-öğretim
programlarını, ilgili birimlerin ve Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp
Senatoya sunmak,
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ğ) Gerekli hallerde, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi çerçevesinde görevlendirmeler yapmak,

h) Rektörlüğe bağlı Üniversite birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,

ı) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,

i) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretlerinin gecikti-
rilmeden; raporda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemlerle yapılan
çalışmaları da belirterek, zamanında Mütevelli Heyete bildirmek,

j) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hazırlık
okulu, konservatuvar, eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri kurulması; bölüm, anabilim,
ana sanat dalları ve teknopark açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğ-
retim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin
onayına sunmak,

k) Akademik çalışmaların üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; aka-
demik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının atanmasında, Devlet yükseköğretim ku-
rumlarındaki atamalarda aranan koşullara ek olarak, Üniversitenin akademik yönden gerekli
gördüğü diğer şartları Senato ve Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak belirlemek,

l) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık hizmeti almak
veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak,

m) İlgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak ve Mütevelli Heyet ile Başkan
tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmak.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şe-
kilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, çağdaş ve dinamik bir üniversite ortamı oluştu-
rulmasından, akademik performansın en üst düzeye ulaştırılmasından, öğrencilere gerekli sosyal
hizmetlerin sağlanmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden; bilimsel ve idari gözetim
ve denetimin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol
edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör yardımcıları
MADDE 12 – (1) Rektörün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı profesörleri

arasından, biri akademik işlerde görevli olmak üzere üç kişi rektör yardımcısı olarak, Mütevelli
Heyet tarafından atanır.

(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör
gerekli gördüğü hallerde, atanmadaki usule uygun olarak yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekil
bırakır.

Senato
MADDE 13 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, her

fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı ens-
titü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Görev süresi sona eren seçilmiş üyeler yeniden se-
çilebilir ve seçilmedeki usule uygun olarak görevden alınabilir. Bir üyenin süresi bitmeden
herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yeni üye, eski üyenin kalan süresini ta-
mamlamak üzere seçilir.

(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere
olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağı-
rır.

(3) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında öğrenci konseyi başkanı da top-
lantıya katılır, katılmadığı durumlarda ise görevlendireceği konsey üyesi katılır.

Senatonun görevleri
MADDE 14 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar:
a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinde sayılan görevleri yapmak,
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b) Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm eğitim programla-
rına hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını, burs kontenjanları ile bursun şekil ve
miktarına ilişkin önerilerini belirlemek ve Rektöre önermek,

c) Üniversitede Türkçe dışında bir yabancı dilin veya Türkçenin kısmen ya da tamamen
bir bölüm ya da programda kullanılmasına ilişkin olarak Yükseköğretim Kuruluna sunulacak
önerileri hazırlamak,

ç) İkili, yaz, gece ve yetişkin eğitimi şeklinde eğitim programlarının açılmasını önermek,
bu programların içeriklerini ve sürelerini belirlemek ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

d) Profesörlüğe, doçentliğe ve yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atama başvuru dos-
yalarının kriterlerini belirlemek,

e) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağ-
lamak,

f) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
g) Mütevelli Heyetçe intikal ettirilen konularda görüş bildirmek,
ğ) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin kurullarının kararlarına yapılan

itirazları inceleyerek karara bağlamak,
h) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya ilgili

birimlerce hazırlanmış olanlar hakkındaki görüşlerini Rektöre bildirmek,
ı) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile verilen görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve Üniver-

siteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için se-
çilecek üç profesörden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir ve seçilmedeki usule uygun
olarak görevden alınabilir. Bir üyenin süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrıl-
ması halinde, yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir.

(2) Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.
(3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.
(4) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında öğrenci konseyi başkanı da top-

lantıya katılır. Öğrenci konseyi başkanının katılamadığı durumlarda, öğrenci konseyi başkan
yardımcısı veya başkanın belirleyeceği yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

(5) Yönetim Kurulu, faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniver-
siteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını in-
celemek ve kendi önerileri ile birlikte mütevelli heyetine sunmakla yükümlüdür.

(6) Yönetim Kurulunun görevleri Senato tarafından belirlenir.
Dekan
MADDE 16 – (1) Dekan, Üniversitenin içinden veya dışından Rektörün önereceği üç

profesör arasından Mütevelli Heyet tarafından seçilerek atanır. Dekanın görev süresi üç yıl
olup; süresi biten dekan yeniden atanabilir ve atandığı usule uygun olarak, görevden alınabilir.

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğ-
retim üyeleri arasından iki kişiyi dekan yardımcısı olarak önerir. Dekan yardımcıları Rektörün
teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıl için atanır. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının
da görevi sona erer.

(3) Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitenin İdari Teşkilatı

İdari teşkilat
MADDE 17 – (1) Üniversitedeki idari birimlerin kuruluş ve görevleri; 7/10/1983 tarihli

ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde düzenlenir.
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Genel Sekreter ve görevleri
MADDE 18 – (1) Üniversite idari teşkilatı; Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe

bağlı olarak kurulan birimlerden oluşur.
(2) Üniversitede Genel Sekreter ve iki yardımcısı bulunur. Genel Sekreter, Rektörün

önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından dört yıllığına atanır. Süresi biten Genel Sekreter tekrar
atanabilir ve aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversite organlarının ka-
rarları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini yürütmekle görevlidir. Genel Sekreter,
idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde

çalışmasını sağlamak,
b) Senato ile Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanmadan raportörlük yapmak; bu

konularda alınan kararların yazılması, ilgilere iletilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak,
c) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personelin işe alınması ve çıkarılması

ile ilgili işlemleri yürütmek,
ç) Mütevelli Heyetin ve Rektörlüğün yazışmaları ile her türlü sekretarya işlemlerini

yürütmek,
d) Mütevelli Heyetin ve Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
e) Başkan ve Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(5) İdari personelin çalışma usul ve esasları Genel Sekreter tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri

Danışma birimleri
MADDE 19 – (1) Üniversitenin danışma birimi Hukuk Müşavirliği olup; doğrudan

Başkana bağlı olarak görev yapar.
(2) Hukuk Müşavirliğinin teşkilatlanması ile çalışma usul ve esasları I. Hukuk Müşaviri

tarafından düzenlenir.
(3) Gerek görüldüğü takdirde başka danışma birimleri kurulabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim dili
MADDE 20 – (1) Üniversitede, eğitim dili Türkçedir. Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün

önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerekli görülen lisans programları ile lisansüstü
programlarda yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğrenciler için sosyal hizmetler
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin, ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme ve boş

zamanlarını değerlendirme gibi ihtiyaçlarının karşılanması için, bütçe imkânları nispetinde ge-
rekli önlemler alınır.

Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 22 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler ile

eğitim programlarından sağlanan gelirler.
c) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri.
ç) Yayın ve satış gelirleri.
d) Halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.
f) Kurucu Vakıfça Üniversiteye tahsis edilmiş kuruluşlardan ve/veya anlaşma yapılmış

kişi ve kurumlar tarafından yapılacak yardımlar.
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g) Üniversite veya üniversitenin paydaş/ortak olduğu kişi, kurum ve/veya kuruluşlar
tarafından yapılacak yatırımlarla, Üniversite tarafından kurulacak işletmelerden ve
kurulmuş/kurulacak işletmeler ile yapılacak ortaklıklardan elde edilecek gelirler.

ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
h) Aynî ve nakdi her türlü bağış ile ölüme bağlı tasarruflardan sağlanan gelirler.
ı) Diğer gelirler.
Mali kolaylıklar
MADDE 23 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali

kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.
Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 24 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite

ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yönetim
Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır.

(2) Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tara-
fından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

(3) Değerlendirme yapılırken projenin Üniversitenin eğitim ve araştırmalarına katkısı,
sağlayacağı gelir ve diğer hususlar göz önüne alınır.

(4) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yap-
maları Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda
yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

(5) Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.
(6) Üniversitede görevli personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde

edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlanacaklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından düzenlenir.
İzinler
MADDE 25 – (1) Öğretim elemanlarına bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun uy-

gun görmesi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyeti tarafından, yıllık izin dışında ücretli veya
uzun süreli ücretsiz izin verilebilir. Öğretim elemanlarının alacakları diğer izinler ve idari per-
sonel izinleri Yönerge ile düzenlenir.

Disiplin
MADDE 26 – (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.

Fahri akademik unvan verilmesi
MADDE 27 – (1) Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal

ve uluslararası başarıya sahip ve/veya Üniversiteye olağanüstü hizmeti geçmiş kişilere, Sena-
tonun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı vere-
bilir.

Özlük hakları
MADDE 28 – (1) Personel, özlük hakları bakımından 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve 4857 Kanun ile 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının
İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 18/2/1982 tarihli ve
17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuat ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Başkanı yürütür.
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM, HAYVANCILIK VE 

GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hay-

vancılık ve Gıda Araştırmaları 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; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Eğitim, Araştırma ve Üretim Alt Birimleri:  Küçükbaş yetiştiricilik, büyükbaş

yetiştiricilik, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, atçılık, arı yetiştiriciliği, süt işleme, et işleme, bitkisel
üretim ve su ürünlerini,

ç) Merkez Eğitim, Araştırma ve Üretim Alt Birim Sorumlusu: Eğitim, Araştırma ve
Üretim Birimleri Sorumlusunu,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı tüm enstitü, fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokulları öğretim elemanları ve öğrencilerine, bitkisel ve hayvansal üretim,
ıslah, ürün değerlendirme ve araştırma konularında uygulama imkânı ve bu hizmetlere yönelik
üretim-uygulama ile Üniversitenin etki alanındaki bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim yapan
yetiştiricilerinin eğitimine yönelik işlevleri yerine getirmektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle bitkisel ve hayvansal üretimi

gerçekleştirmek,
b) Bölgede yapılmakta olan bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili çevre koşullarını in-

celemek,
c) Bölge koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerini geliştirmek amacı ile ıslah çalış-

maları ve araştırma yapmak,
ç) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak

araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
d) Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, marka ürünler elde etmek ve pazara

sunmak,
e) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine fiziki ortam ve hiz-

met sağlamak,
f) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik

çalışma ve staj için üretim birim sorumlusunun onayı alınarak yer ve hizmet sağlamak,
g) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, kamu ve özel kuruluşlar

ile paylaşımını sağlamak,
ğ) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine reh-

berlik etmek,
h) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları

düzenlemek,
ı) Üniversitemiz tarafından yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar,

merkezler ve kamu kuruluşları ile karşılıklı ikili işbirliği çerçevesinde eğitim, araştırma ve üre-
tim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede
görevli en çok iki öğretim elemanını veya idari personelini, Müdürün önerisiyle müdür yar-
dımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiş-
tirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
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b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,
c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek, Yönetim ve Danışma Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
d) Yönetim Kurulu kararı ile Merkez yeni üretim birimlerinin kurulması için karar alın-

ması durumunda Rektörün onayına sunmak,
e) Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birim sorumlularının atanması ve görevden

alınması teklifini rektöre sunmak,
f) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birimi

sorumlularından; büyükbaş yetiştiricilik, küçükbaş yetiştiricilik, süt işleme alt birim sorumlusu
ve Veteriner Fakültesi Dekanının önerisiyle, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen bir
Veteriner Fakültesi öğretim elemanından olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birimleri
dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,
b) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak,
c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,
ç) Üniversitenin fakülteleri ve diğer ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek

üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, merkez eğitim, araştırma ve üretim
alt birimi sorumlusunun onayı alınmak kaydı ile uygun bulunanların gerçekleşmesini sağla-
mak,

d) Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,
e) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,
f) Elde edilen ürünleri işlemek ve pazara sunmak,
g) Merkezin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için yeni eğitim, araştırma ve üretim

alt birimlerinin kurulması teklifinin kararını almak,
ğ) Merkez üretim birimlerinden gelen raporlarını karara bağlamak,
h) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek,
ı) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarını gündeme alıp değerlendirmek.
(4) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyetlerini izlemek amacıyla ayda en az bir defa ola-

ğan olarak üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların
eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy olarak kabul edilir. Müdür gerekli gördüğü hallerde
olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör Başkanlığında, ilgili Rektör Yardımcısı,

Veteriner Fakültesi Dekanı, Müdür, Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm
Başkanı ve sektörle ilgili sivil toplum temsilcilerinden; üretici birlik ve kooperatif başkanla-
rından iki üye, özel sektör temsilcisinden bir üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Mü-
dür, Yönetim Kurulu kararı ile üç yıllığına Üniversite dışındaki sivil toplum temsilcilerini ve
özel sektör temsilcisini Danışma Kuruluna davet eder.

(2) Danışma Kurulunun görevi; ülkesel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için; bitkisel
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ve hayvansal üretim konularında, üretimin artması, ıslahı, ürünlerin çeşitlendirilmesi, değer-
lendirilmesi ve pazarlanması konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerini izlemek amacıyla yılda en az iki defa ola-
ğan olarak toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Başkan gerekli gördüğü hallerde olağan-
üstü olarak da Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör yetkisini Müdüre dev-

redebilir.
(2) Merkezin mali konularındaki iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri

uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/48
İşyeri : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN 
SGK Sicil No : 0025013.055
Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası 
İnceleme : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Bakanlığımızca

yapılan incelemede; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile arasında yönetimde birlik, hukuki birlik
ve amaçta birlik ilkelerinin bir arada bulunduğu, fakültenin üniversitenin bağlı yeri olduğu,
uygulamaya yönelik eğitim verildiği, işçilerin de uygulamaya yönelik eğitim işine özgü saha
hazırlanması, hayvan bakımı, arıcılık bakımı, ekim-biçim, arazi sürümü, sulama, sera hazırlama
ve süt işleme, ürün sevk ve dağıtım işlerinde çalıştıkları, bu işlerin üniversitede verilen eğitim
ve öğretim işinin yardımcı işleri olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları 
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale
Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir
devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün
ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait
olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2016
tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
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olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları 

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013

tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak

Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin

birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,238) ile

çarpılması suretiyle bulunur. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje

ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ 

ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE 

DENETİMİ: 2016/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/28)

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde

ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine
sunulmuş olan Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi
Olanlar) başlıklı listeye eklenen 0504.00 GTİP numaralı ürün için bu Tebliğ hükümleri uygu-
lanmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma
belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan Vete-
riner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) başlıklı
listede değiştirilen 0504.00 GTİP numaralı ürün için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekli Ek-1/A sayılı Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan
ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) başlıklı listenin sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekli Ek-1/B sayılı Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan
ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) başlıklı listede yer alan 0504.00 GTİP numa-
ralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 06/09/2016
Karar No : 2016/50
Konu : Taşınmaz Satışı
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 25/07/2016 tarihli ve 5218 sayılı yazısına

istinaden;
1 – TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü

Mahallesi, 2727 ada, 1 parseldeki 10.945,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki muhdesatı
ile birlikte (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çer-
çevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen
yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmazın; 23.700.000.- (yirmiüçmilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek
teklifi veren Nazif BAYRAM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nazif BAYRAM’ın
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 22.970.000.- (yirmikimilyondokuz-
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yüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Soner ERDOĞAN’a İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, Soner ERDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat
kaydedilmesine ve 22.675.000.- (yirmiikimilyonaltıyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü
yüksek teklifi veren Onuk Grup Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Onuk Grup Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici te-
minatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onay-
lanmasına,

2 – Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususunda Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
—— • ——

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİNİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA 

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ATAMASININ 
YENİLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

Atamanın yenilenmesi
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis edi-

len ve Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi Çam Sokak No:7 Ümraniye/İSTANBUL
adresinde bulunan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,
7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca
Ek-1’de belirtilen kodlarda AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygun-
luk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendiril-
miştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szu-

test Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yö-
netmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/11/2014 29176

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/2/2015 29257
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—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDINA 
İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 
STANDARDI (TFRS 15) HAKKINDA TEBLİĞ 

(SIRA NO: 54)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ekte yer alan Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

Standardı (TFRS 15)’nın yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı EK 1’de yer alan TFRS 15 metninde belirlen-

miştir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,
b) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,
c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,
ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön

vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan
metni,

ifade eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/114 
Karar No : 2015/1534 
Sanık : İbrahim ELHANAS - Hasan ve Emine oğlu, 20/03/1979 Suriye İdlip 

D.lu. Suriye nüfusuna kayıtlı, Suriye ülkesinde ikamet eder 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç tarihi : 12.01.2015 
Karar Tarihi : 08.10.2015 
Kanun maddesi : 5607 S.Y.3/5, 5237 S.Y.'nın 62, 52/2, 50-1/a 
Verilen ceza : 820 TL 7000 TL adli parası, kaçak eşyaların müsaderesine, 
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde 
kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 7315 

—— • —— 
Kaş Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/588 (Kaş (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi Esas No: 2012/8) 
Karar No : 2013/769 (Kaş (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi Karar No: 2013/421) 
Mahkememize (Kaş Kapatılan Sulh Ceza Mahkemesi) Sanık Stephan Michael 

PONGRACZ hakkında "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" 
suçundan açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde 27/11/2013 tarihinde verilen 
2012/588 Esas 2013/769 Karar sayılı kararı ile (2012/8 Esas, 2013/421 Karar) sanık hakkında 
5237 Sayılı TCK'nın 179/2. maddesi uyarınca 1 ay hapis cezası ile cezalandırılması, Türk Ceza 
Kanununun 62. Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 25 gün hapisle cezalandırılarak, 
hükmün Ceza Muhakemesi Kanununu 231/5 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verildiği, 

Istvan Ponçracz ve Tricia Barber oğlu sanık Stephan Michael PONGRACZ'ın bilinen tüm 
adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve 
karar tebliğ edilemediğinden, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. maddesi 
gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, 

İşbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün 
içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Elmalı Nöbetçi Ağır 
Ceza Mahkemesi nezdinde İtiraz yolu açık olmak üzere; 

İlan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 
 7318 
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Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/81 
Karar No : 2016/50 
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 15/02/2016 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince yetkisizlik kararı verilen 
Hasan ve Ayşe oğlu, 23/07/1959 doğumlu. Edirne, Meriç, Umurca Mah./köy nüfusuna kayıtlı 
SÜLEYMAN ÖZDEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yetkisizlik kararı tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 7319 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU ARSASI SATILACAKTIR 

Kazan Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Fatihi Mahallesi 

tapulamasına kayıtlı 220796 ada 9 parsel Akaryakıt ve LPG satış istasyonu arsası 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47’inci maddeleri gereğince maddeleri gereğince Açık 
Arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, 
toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır. 

3 - İhale 23.09.2016 Cuma günü saat 11.20’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) 
Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Taşınmazların bedeli peşin tahsil edilecektir. 
5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 
a - İkametgâh belgesi, 
b - Nüfus cüzdanı örneği, 
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz, 
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı, 
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak 
belgeler; 

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün 
mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0 312 814 53 00 / 1220-1227) 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

Mahallesi Cinsi Ada Parsel Alan (m²) 
Arsa m² 

Bedeli (¨) 
Toplam Bedeli 

(¨) 
Geçici Teminat 

Bedeli (¨) 
FATİH ARSA 220796 9 3020,00 m² ¨ 300,00. ¨ 906.000,00. ¨ 27.200,00. 

 8131/1-1 
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KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 6 ADET BİNEK ARAÇ 
24 AY SÜRE İLE KİRALANACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 

6 adet binek araç kiralama işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

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

ANKARA” adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 10 EKİM 2016 saat 12:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 11 EKİM 2016 saat 14:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 8162/1-1 

—— • —— 
KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Afyonkarahisar İli, Sandıklı 

İlçesi, Çakır Mahallesi, İstasyon Caddesi, Sakarya Sokak No: 10 imarın 574 ada 12 nolu parselde 
kayıtlı 669,23 m²’lik yüzölçümlü arsaya bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere, mevcut binanın 
kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yeni bina inşaatının yaptırılması işi 22 Kasım 2016 
Salı günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Sandıklı Şube Başkanlığına (Çakır Mah. İstasyon Cad. Sakarya Sok. No: 10 
Sandıklı/AFYONKARAHİSAR) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, 
THK Afyonkarahisar Şube Başkanlığından (Dumlupınar Mah. 2. Cad. Karaköse İşhanı 4. Kat No: 25 
AFYONKARAHİSAR) veya THK Sandıklı Şube Başkanlığından (Çakır Mah. İstasyon Cad. 
Sakarya Sok. No: 10 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 80 - 303 73 55 - 53 
 THK Afyonkarahisar Şube Başkanlığı (0 272) 215 32 07 
 THK Sandıklı Şube Başkanlığı (0 272) 515 12 39 
 8138/1-1 
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ANKARA-KAYSERİ ARASI KONVANSİYONEL HATLARDA 30 İŞ GÜNLÜĞÜNE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 3 (ÜÇ) ADET ELEVATÖRLÜ ATIK VAGONU 

KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2016/365252 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey - 

Yenimahalle / ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : 
İhale konusu hizmetin adı 
ve süresi : ANKARA - KAYSERİ ARASI KONVANSİYONEL 

HATLARDA 30 İŞ GÜNLÜĞÜNE ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE 3 (ÜÇ) ADET ELEVATÖRLÜ ATIK 
VAGONU KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 29/09/2016 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 300,00 - TL bedelle temin 
edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8146/1-1 
—— • —— 

KARAMAN-KONYA-KARAMAN ARASINDAYOLCULARIN SEYAHATLERİNİN 
OTOBÜS İLE SAĞLANMASI İÇİN OTOBÜS KİRALANMASI  

İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/362876 
1 - İdarenin:    
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 

Talatpaşa Bulvarı 06330-Gar/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15 / 4309 – 0 (312) 311 13 06  
c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : Karaman-Konya-Karaman arasında otobüs ile yolcu ve 

yolculara ait bagaj taşıma hizmetlerinin 01.10.2016-
15.11.2016 tarihleri arasında 46 (kırkaltı) gün süre ile 
YÜKLENİCİ’ ye yaptırılması için otobüs kiralanması 
işidir. 
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3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı 
Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.09.2016 Perşembe günü saat 
11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu 
Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mali ve İdari İşler Şubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 150,-TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8163/1-1 
—— • —— 

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 
Milli Savunma Bakanlığından: 
1 - "MUHTELİF POL TESİSLERİNDE ÇEŞİTLİ ONARIM İŞLERİ (PİD+ 

KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ, 
2 - "POL TESİSLERİNDE TEL ÇİT ONARIMI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ, 
3 - "BALIKESİR VE BANDIRMA TANK ÇİFTLİKLERİNDE YANGIN HİDRANT 

SİSTEMİ YAPILMASI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ, 
4 - "MUHTELİF BÖLGELERDE ASBEST ÇATILARIN ONARIM İŞLERİ 

(PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ, 
YUKARIDA ADI GEÇEN 4 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 

MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 
KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 
HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 
İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞİN ÖN DUYURUSU İÇİN AYRI AYRI 
HAZIRLANMIŞ DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA 
YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ 
HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 05 EKİM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR 
AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ 
OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE 
ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 
MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK. LIĞI 
İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 
 8110/1-1 
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KAN SAYIM SOLÜSYONU ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezleri ve Kan 

Bağışı Merkezlerinin ihtiyacı için Kan Sayım Solüsyonu alımı, İdari ve Teknik Şartname 
hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi 
sureti ile satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.                
0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 10.10.2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No:32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 10.10.2016 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No:1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8164/1/1-1 

————— 
KOAGULASYON TEST KİTLERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezinin 
ihtiyacı için Koagülasyon Test Kitleri alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen 
kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın   
alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.                
0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 10.10.2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri / Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 10.10.2016 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 
10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 8164/2/1-1 
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6 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 6 adet jeneratör 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.09.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8150/1-1 
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ELEKTRONİK SIRA ÇAĞRI SİSTEMİ (KİOSK) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 200 

adet Elektronik Sıra Çağrı Sistemini (KİOSK) ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartnamenin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22.09.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8151/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi I etap 
(100 hektar noksan kalan işler+30 hektar) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim 
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Şeyhhayran Mah. 2. Nolu Şair Celali Cad. Valilik Ek 
Hizmet Binası Kat: 4 BAYBURT  

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bayburt OSB I etap (100 hektar noksan kalan işler +30 

hektar) alana ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve 
telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : BAYBURT 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 13.565.300 TL 
f) Geçici Teminatı : 949.571 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/09/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez. 
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Şeyhhayran Mah. 2. Nolu 
Şair Celali Cad. Valilik Ek Hizmet Binası Kat: 4 BAYBURT adreslerinde görülebilir veya 500.- 
TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8148/2-1 
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HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR 
Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin 
mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı : Emniyet Genel Müdürlüğü 
a) Adresi : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi 

Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) 
Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11  06100 
Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 462 39 55 - Fax: 0 312 462 39 56 
c) Elektronik posta adresi : --- 
2 - Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın; 
Adı, niteliği, türü ve miktarı : 1 - 80.000 kg sarı boş kovan hurdası 
  2 - 41.810 kg muhtelif demir hurdası 
  3 - 140 kg alüminyum hurdası 
  4 - 275 kg kurşun hurdası 
  5 - 78 kg bakır kablo (tel) 
  6 - 176 adet eski elektrik sayacı 
  7 - 145 adet eski tip baca şofbeni 
Durumu ve özellikleri  
(mübadelesi yapılacak malın cinsi,  
miktarı ve faal olup olmadığı) : Mübadelesi yapılacak hurda, eski ve kullanım dışı 

malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler 
mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir. 

3 - Mübadele konusu idare  
     tarafından alınacak malın ; 
Adı, niteliği, türü ve miktarı : 1 - 3 adet elektrikli Linde E16C-386 Triplex 4625 mm 

marka forklift 
  2 - 2 adet dizel Caterpillar Dp 30N marka forklift 
  3 - 1 adet Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 150 HP 

Comfortline Man. (8+1) Euro 6 marka taşıt 
  4 - 4 adet dizel Fiat Egea 1.6 MJet 120 HP Lounge 

marka taşıt 
  5 - 15 adet Hasel Liftfit 2.5 ton manuel transpalet 
Durumu ve özellikleri  : Taşıtlar ve forkliftler 2016 model, kullanılmamış 

olacaktır. 
4 - İdare tarafından alınacak  
     malın/malların  
     teslim etme yeri : 3 adet elektrikli Linde E16C-386 Triplex 4625 mm 

marka forklift, 1 adet dizel Caterpillar Dp 30N marka 
forklift ile 15 adet Hasel Liftfit 2.5 ton manuel 
transpalet Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım 
Dairesi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde bulunan 
Lojistik Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA adresine, 
1 adet dizel Caterpillar Dp 30N marka forklift,            
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1 adet Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 150 HP 
Comfortline Man. (8+1) Euro 6 marka taşıt ile 4 adet 
dizel Fiat Egea 1.6 MJet 120 HP Lounge marka taşıt 
ise Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi 
Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. 
km. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı 
Yenimahalle/ANKARA adresine bir defada teslim 
edecektir. 

5 - İdare tarafından verilecek  
    malın/malların teslim  
    alma yeri : Mübadele karşılığı verilecek mallardan 12.000 kg 

muhtelif demir hurdası Emniyet Genel Müdürlüğü 
Özel Harekat Dairesi Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA 
adresinden, 80.000 kg sarı boş kovan hurdası, 29.810 
kg muhtelif demir hurdası, 140 kg alüminyum hurdası, 
275 kg kurşun hurdası, 78 kg bakır kablo (tel), 176 
adet eski elektrik sayacı ile 145 adet eski tip baca 
şofbeni ise Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım 
Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul 
Yolu 7. km Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı 
Yenimahalle/ANKARA adresinden teslim alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi 

Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. 
Dikmen Caddesi No: 11   06100 Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22/09/2016 günü saat 16.00 
7 - Değer tespit komisyonu tarafından  
     belirlenen tahmini bedel : 771.653,81-TL (Yedi yüz yetmiş bir bin altı yüz elli üç 

TL seksen bir KR) 
8 - İdare tarafından alınacak  
    malın/ malların tahmini bedeli : 851.457,21-TL (Sekiz yüz elli bir bin dört yüz elli yedi 

TL yirmi bir KR) 
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 25.543,72-TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) 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, ilk ilan veya mübadele 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 mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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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, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden alınacak adli sicil belgesi, 

istenir. 
10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel 

Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat 
Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11 06450 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 
100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif 
verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 22/09/2016 günü saat 16.00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve 
Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. 
Dikmen Caddesi No: 11 06450 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 
yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 
16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan 12.000 kg muhtelif demir hurdası Emniyet 
Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA adresinde, 80.000 kg sarı 
boş kovan hurdası, 29.810 kg muhtelif demir hurdası, 140 kg alüminyum hurdası, 275 kg kurşun 
hurdası, 78 kg bakır kablo (tel), 176 adet eski elektrik sayacı ile 145 adet eski tip baca şofbeni ise 
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul 
Yolu 7. km. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 
takvim günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8107/1-1 
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TEMİZ ODA SİSTEMİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi 
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/365032  
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü 
Beyazıt/ İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 440 00 17-0 212 440 00 19 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@istanbul.edu.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Temiz Oda Sistemi 1 Adet 
  (Hotcell (Sıcak Hücre) Sistemi, İsolatör İçerisinde 

Liyofilizatör, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi 
(HPLC), Temiz Oda Mekanik ve Elektrik İşleri) 

b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 

31/12/2016 tarihine kadar mesai saatleri içinde 
teslimat yapılacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

İhale Odası 
b) Tarihi ve saati : 29/09/2016 Perşembe günü saat 09:30  
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Bu ihale için 362.575,30-TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 
sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan 
veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin 
tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 
işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 
düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 
Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 
hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 
ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 
alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 
tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 
gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 
örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 
suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 
belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 
değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 
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Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 
gereken kriterler: 

4.3.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.5.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş ISO 9001 

belgesi sunmalıdır.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar 

cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir.  
5 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası 
karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) 
yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

9 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
12 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
 8149/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
1 - İhale Konusu İşler: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri 
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlarının, 2886 sayılı 
Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. 

İşin adı: 
A) Adana İli, Ceyhan İlçesi Çokçapınar mahallesi sınırları içerisinde 4837 hektar alana 

sahip 6 nolu 3301177 erişim numaralı jeotermal kaynak arama ruhsatının ihalesi; 
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 
 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Sağa (Y) 742500 744800 738200 734000 

Yukarı (X) 4100900 4097500 4090350 4093500 
 
B) Adana İli, Ceyhan İlçesi Çiftlikat mahallesi sınırları içerisinde 4000 hektar alana sahip 

7 nolu 3301184 erişim numaralı jeotermal kaynak arama ruhsatının ihalesi; 
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 
 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Sağa (Y) 745000 755000 755000 745000 

Yukarı (X) 4099000 4099000 4095000 4095000 
 
2 - Tahmin Edilen Bedel: 

 İLÇE 
ERİŞİM 

NUMARASI 
ALAN 

(HEKTAR) 
MUHAMMEN 

BEDEL 

ASGARİ 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

A) Ceyhan 3301177 4837 104.286,23-TL 3.128,59-TL 28.09.2016 10:00 
B) Ceyhan 3301184 4000 86.605,94-TL 2.598,18-TL 28.09.2016 10:30 

 
3 - İhale Şartname ve Eklerinin: 
a) Alınacağı Yer : Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür 
Varlıkları Müdürlüğü 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin her birinin, ihale 
için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname 
başına 100,00.- TL (Yüz Türk Lirası) bedel 
karşılığında satın almaları zorunludur. 

  İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz 
olarak mesai saatleri içerisinde aşağıda yazılı adreste 
görülebilir. 

  Şartname bedelinin, Adana Defterdarlığı, Muhasebe 
Müdürlüğü veznesine peşin olarak yatırılması 
gerekmektedir. 
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4 - İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

Toplantı Salonu 
b) YapılacağıTarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 
c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine 

göre Açık Teklif Usulü. 
d) Tahmin edilen bedel ve geçici 
    teminat miktarı : Yukarıda belirtilmiştir. 
5 - Tekliflerin: 
a) VerileceğiYer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale 

Komisyonuna Kapalı Zarf 
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 28.09.2016 Çarşamba günü yukarıda belirtilen İhale 

saatine kadar 
6 - İhaleye Katılma Belgeleri: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2. Noter tasdikli imza beyannamesi 
3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. 

2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya 
mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde 
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri. 
4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi 

ibraz edeceklerdir. 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 
e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde 

kalması halinde sözleşme yapılmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
istenilecektir.) 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari %3’ünden az olmamak 
üzere geçici teminat 

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
ı) Vergi borcu ve SSK borcu yoktur yazısı 
j) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde 

yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan 
istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere 
iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir. 
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7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 
veya noter tasdikli suretlerini 28.09.2016 Çarşamba günü ihale saatine kadar üzerinde işin adının 
yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale 
Komisyonuna vermeleri zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır. 

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak 
müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi 
son teklif sayılacaktır. 

10 - İhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü 
içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü 
veznesine peşin olarak ödenecektir. 

11 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.  

12 - İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte, 2886 sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, 
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 8069/1-1 
—— • —— 

450 KVA GÜCÜNDE (STAND-BY) JENERATÖR, KABİN VE TRANSFER PANOSU İLE 
BİRLİKTE (MONTAJ DAHİL, TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/353053 
İdarenin: 
a)Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 
1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 450 KVA (stand-by) Gücünde Jeneratör, Kabin ve Transfer Panosu ile birlikte 
(Montaj dahil, Teknik Şartnameye Göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 29/09/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü - 
AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: 
AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ - TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8068/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ  
VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL  

MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Entegrasyon Merkezi için ihtiyaç duyduğu yeni 

hizmet binasının projesini elde etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halkapınar’da 
bulunan 17.532 m2 arsa üzerinde mimari proje yarışması açılmasına karar vermiştir. Bu alan İzmir 
kent ulaşımının düğüm noktasında ve “Yeni Kent Merkezi sınırları” içindedir. Önemli bir aktarma 
noktasıdır. Otobüs, İzban, İzmir Metro ve Tramvayı ile yapılması planlanan Hızlı Tren hattının 
kesişim noktasında yer alır. Yarışma alanı, İzmir Atatürk Stadyumu ve 1. Sanayi Sitesi arasındaki 
bir bölgede yer almaktadır ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İzban ile doğrudan 
bağlantılıdır. Yarışmacılardan yalnızca bir ofis yapısı projesi değil; aynı zamanda alanın 
konumunu ve potansiyellerini değerlendirecek, bölgede giderek artan transfer hareketlerini 
kolaylaştıracak bir kentsel kamusal mekân tasarımı da beklenmektedir. 

1 - YARIŞMANIN AMACI 
Yarışmanın amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi “ULAŞIM ENTEGRASYON 

MERKEZİ” yapısını elde etmek üzere Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” 
kuralları çerçevesinde; ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarını, günümüz mimarisine 
de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümleri, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya 
koyan proje ve müellifleri saptamak, güzel sanatları teşvik etmek, ilgili mesleklerin gelişmesi, 
etik değerlerin yerleşmesi, yarışmacıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın 
yaratılmasını desteklemektir. 

2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; 
serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır. 

3 - YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ 
Yarışmanın konusu; Konak İlçe sınırları içinde yer alan Mersinli Mahallesi, 292/1 – 450 

pafta, 8547 ada, 1 parselde kayıtlı olan ve şartname ekinde verilen imar planında Belediye Hizmet 
Alanı olarak ayrılmış alanda, ihtiyaç programına uygun olarak çağdaş, katılımcı, zaman içinde 
oluşacak gereksinimlere de yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı bir Ulaşım Entegrasyon 
Merkezi ve Yakın Çevresinin Düzenlemesi Mimari Projesi’nin elde edilmesidir. 

İzmir kent ulaşımının düğüm noktasında ve “Yeni Kent Merkezi sınırları” içindeki 
yarışma alanı; otobüs aktarma, İzban, İzmir metro ve tramvayı ile yapılması planlanan hızlı tren 
hattının kesişim noktasında yer alır. Kentin güneyinden metro ve tramvayla, kuzeyinden İzban ve 
tramvayla, doğusundan ise metro ile erişilen alan, İzmir Atatürk Stadyumu ve 1. Sanayi Sitesi 
arasındaki bir bölgede yer almaktadır ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İzban ile 
doğrudan bağlantılıdır. Eskiden şehir otogarı olarak ve günümüzde Eshot Tamirhanesi olarak 
kullanılan proje alanı, Şehitler ve 2844 Caddelerine cephelidir. İzmir toplu ulaşım ağlarının odak 
noktası olması yanı sıra, İzmir'in yeni şehir merkezi ile yakın ilişkilidir. 

4 - AÇIKLAMALAR 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Entegrasyon Merkezi için ihtiyaç duyduğu yeni 

hizmet binasının projesini elde etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halkapınar’da 
bulunan 17.532 m2 arsa üzerinde mimari proje yarışması açılmasına karar vermiştir. 

Çözümü istenen fonksiyonlar birbirinden farklı ancak birbiri ile yakın ilişkili 4 ana grupta 
toplanabilir. 
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1. Ulaşım Entegrasyon Merkezi 
İzmir’in toplu ulaşım ağını koordine eden bir yönetim ve operasyon merkezi binası 

tasarlanması istenmektedir.  
2. Kamusal İşlevler ve Açık Alanlar 
Ulaşım Master Planı'nı yenileme çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 

bir sonraki hedefi "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik" planıdır. Bu kapsamda, çoklu ulaşım 
senaryolarının aktif bir yaşam tarzını teşvik edecek biçimde ele alınması ve işletilmesi 
beklenmektedir. Farklı ulaşım seçeneklerinin (yaya-bisiklet- otobüs-raylı sistemler) bir değişim 
noktası olarak kesiştiği yarışma alanında, paylaşım olanaklarının ve kamusal işlevlerin (kafeler, 
büfeler, sergi alanı, turizm danışma vb.) zenginleştirilmesi önem arz etmektedir.  

Aynı zamanda planlanacak alanda esnek kullanıma uygun, çalışanların sosyalleşebileceği, 
dinlenebileceği mola alanlarına sahip, iç sirkülasyonu iyi çözümlenmiş, halka açık alanların giriş 
çıkışları ile personel kullanımının birbirini zorlamadığı bir tasarım beklenmektedir. 

3. Bölgesel Otopark 
İmar planında işlevi B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) ve B.O.P. (Bölgesel Otopark) olarak 

belirlenmiş olan bu alanda, Ulaşım Entegrasyon Merkezi’nin otopark ihtiyacına ek olarak 9000 
m2 lik bir kapalı otopark alanı da tasarlanması gerekmektedir. Yer altı otopark düzenlemelerinde 
ve diğer zemin altı kullanımlarda tramvay ve metro yeraltı depolarına 5 metreden daha fazla 
yaklaşılmamasına dikkat edilmesi uygun olacaktır. Her iki otoparkta kartlı giriş sistemi kurulacağı 
için aynı giriş ve çıkışlar kullanılabilecektir. 

4. Teknik Servisler 
Ulaşım Entegrasyon Merkezi’nin ihtiyaç duyduğu ısıtma, soğutma, jeneratör, teknik 

bakım odası vb. işlevleri içerir. 
Yarışmacıların şu hususlara dikkat etmesi beklenmektedir; 
• Yapı ve yakın çevre düzeninin tasarımı sürecinde Ulaşım Entegrasyon Merkezi’ni 

oluşturan ana çalışma birimlerinde denetimli ve sakin çalışma ortamlarının sağlaması ve buna ek 
olarak arsanın konumunun gerektirdiği kamusal – kentsel kazanımların (yeşil alan, meydanlar, 
herkesin kullanımına açık işlevlerin) göz ardı edilmemesi beklenmektedir.  

• Proje ile yeni kentsel kurguyla güçlü bir bağ kurabilen, yakın çevresinin kullanım 
değerini artıran, kente ve kentliye çok boyutlu kullanım olanakları sağlayan, kentsel hizmetlerin 
bir bütün içinde, kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebildiği bir “kentli buluşma 
noktası” elde edilmelidir. Yarışmanın amaçlarından biri de, proje alanının çevresiyle birlikte 
çağdaş, kamusal bir mekâna dönüştürülmesidir. Binanın ve yakın çevre düzenlemesinin tüm 
kentli tarafından engelsizce kullanılabilmesi için de öneriler geliştirilmelidir. 

• Proje çevresinde yer alan farklı türlerdeki tüm ulaşım odaklarının konforlu ve güvenli 
bir biçimde zemin, zemin altı ve zemin üstü yaya bağlantılarının sağlanmasına yönelik şematik 
ancak gerçekçi öneriler beklenmektedir. 

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında dâhil olduğu Başkanlar Sözleşmesi’ne 
(Covenant of Mayors *) kapsamında hazırladığı “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”na göre 2020 
yılına kadar kentteki karbondioksit salınımının %20 azaltılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 
iklim verilerinin ve çevresel etkilerin dikkate alındığı pasif tasarım stratejilerinin yer aldığı, 
yenilenebilir enerji sistemlerinin tercih edildiği, işletim maliyetlerinin optimize edildiği 
sürdürülebilir bir tasarım beklenmektedir. 

* https://www.izmir.bel.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/15.5.2015 13_20_54_Belediye 
Ba%C5%9Fkanlar%C4%B1 S%C3%B6zle%C5%9Fmesi (COM) (1).pdf 
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5 - YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdarenin adı  : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Adresi  : İzmir Büyükşehir Belediyesi 
  Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü 
  Kat 6/623 Konak / İZMİR (Posta kodu:35250) 
Telefon  : 0 232 293 35 32 – 35 30 
Faks  : 0 232 293 33 90 
e – posta  : izmirbhzyarisma@gmail.com 
web  : www.izmir.bel.tr 
IBAN  : Vakıflar Bankası İzmir Finans Market Şubesi'ndeki 

00158007292289040 no’lu bankomat cari hesabı 
6 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. 
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak. 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
Yarışmaya katılmak isteyenler, 5 Aralık 2016 tarihi mesai bitimine kadar Vakıflar 

Bankası İzmir Finans Market Şubesi'ndeki 00158007292289040 no’lu bankomat cari hesabına 50 
TL yatırarak “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE 
YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI”na kayıt 
yaptıracaklardır. Dekontlar, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya 
faks yoluyla gönderilecektir. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

7 - JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ: 
Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Buğra GÖKÇE İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. 
Raif CANBEK Eshot Genel Müdürü 
Tevfik TOZKOPARAN İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı 
Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı 
ASLİ JÜRİ ÜYELERİ: 
Haydar KARABEY  Prof. Dr. Y. Mimar (Jüri Başkanı) 
Muzaffer TUNÇAĞ  İnşaat Yüksek Mühendisi  
Nevzat Oğuz ÖZER  Prof. Dr. Y. Mimar (Mimar Sinan GS 

Üniversitesi) 
Şebnem YÜCEL  Doç. Dr. Y. Mimar (Yaşar Üniversitesi)  
Tülin HADİ  Y. Mimar  
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YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:  
Abdullah UZUN  İnşaat Yüksek Mühendisi  
Gökçeçiçek SAVAŞIR  Doç. Dr. Y. Mimar (DEÜ)  
Tutku Didem AKYOL ALTUN  Doç. Dr. Y. Mimar (DEÜ)  
RAPORTÖRLER: 
Gülben ÖZSOY Y.  Mimar İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Md. 
Seval SOYSAL TOPUZ  Y. Mimar İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Md.  
RAPORTÖR YARDIMCILARI: 
Nurcihan YENİKALE  İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü 
8 - YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE 

YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI”na ait tüm 
veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacak ve aşağıda belirtilen 
bilgi ve belgeleri içerecektir: 

1. Yarışma şartnamesi, 
2. İhtiyaç programı, 
3. 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli uygulama imar planı,  
4. 1/1000 ölçekli hâlihazır pafta,  
5. Aplikasyon krokisi, 
6. Yarışma alanı ve yakın çevresine ait fotoğraflar, 
7. Proje alanı ve yakın çevresi altyapı (kanalizasyon ve içme suyu) projeleri, 
8. Proje alanı ve yakın çevresi ulaşım bilgileri, 
9. İklim verileri,  
10. Eshot, İzulaş ve İzmir Metro AŞ organizasyon şemaları, 
11. 1/500 ölçekli maket sınır paftası ve vaziyet planı paftası altlığı, 
12. Proje alanı ve yakın çevresi sayısal uydu görüntüleri, 
13. Zemin durumu raporu, 
14. Tüm mevcut ve gelecek ulaşım altyapısı ve kesişmeleri gösteren bir Sentez Şema (3 

boyutlu skp. dosyası) 
15. Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım tutanağı 
Yarışmaya katılmak isteyenlere yukarıda sözü edilen bilgi ve belgeler idare tarafından 

basılı olarak verilmeyecektir. 
9 - YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 
Projenin kent ve çevre ile ilişkilerini anlatan, alanın ve yapının işleyişini açıklayan, 

ölçekli- ölçeksiz analiz, diyagram ve açıklamalar ile denizden siluet.  
1/500 Ölçekli Vaziyet Planı. Alanın yakın çevre ilişkileri, yapı ana işlevlerinin girişleri ve 

servis girişleri belirtilmelidir.  
1/200 Ölçekli, Tefrişli Tüm Kat Planları. Tekrarlayan katlar çizilmeyebilir, zemin altı 

katlar 1/500 olabilir. Planlar aynı bakış yönünde çizilmelidir.  
1/200 Ölçekli Kesit ve Görünüşler. Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda 

görünüş çizilmelidir.  
Sistem Detayı. Yapı sistemi ve malzemelerini tanımlayan 1/100 ölçekli plan, kesit ve 

görünüşleri içeren kısmi sistem detayı çizilmelidir. 
Projenin özgün yanlarını yansıtan iç ve dış 3 boyutlu çizim ve görseller verilecektir. 
Sunumlarda Mimarlar Odası “ön proje çizim” standartlarına uyulacaktır. 
Ülkemizde ve İzmir’de yürürlükte olan ilgili yönetmeliklere uyulacaktır. 
Verilen İmar Planının tanımlamadığı konularda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne 

uyulacaktır.  
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1/500 Ölçekli Maket. Renk, teknik ve malzeme serbesttir. Maketin sınırları, şartname 
eklerinde maket sınırı paftasında belirtilmiştir. 

Açıklama Raporları. Mimari açıklama raporu, inşaat mühendisliği raporu, makine tesisat 
raporu, elektrik tesisat raporu, maliyet raporundan oluşacaktır.  

Mimari Açıklama Raporu: Verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, tasarımda nasıl ele 
alındığı ve değerlendirildiğini belirten, grafik anlatımları da içeren, tasarım ana fikirlerini ve 
strüktürel kurguyu ifade eden açıklamalar pafta üzerinde yer alacaktır. Ayrıca daha fazla açıklama 
içeren bir dosya da mimari açıklama raporu olarak verilecektir. Bu raporda verilen ihtiyaç 
programı ve arsa verilerinin ışığında projenin ele alınışındaki yaklaşımlar belirtilmelidir. Yapı 
ekonomisi işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi ve 
malzeme seçimleri tanımlanmalıdır. Raporun ekinde paftaların A3 boyutunda küçültülmüş 
kopyaları da yer alacaktır.  

Maliyet Raporu: Bu raporda farklı işlevler için önerilen alan kullanımları tablosu 
metrekare olarak verilecek; ilk yapım ve işletme maliyetleriyle ilgili açıklamalar yapılacak; 
maliyet ve tasarım ilişkileri açıklanacaktır. 

İnşaat Mühendisliği Raporu: Bu raporda teklif edilen yapıların taşıyıcı sisteminin 
seçiminde göz önünde bulundurulan mühendislik ve ekonomik faktörler belirtilecektir. Rapor 
içeriğinde yapının yapılacağı alan 1. Derece deprem Bölgesi içinde kaldığından, eklerin 7. 
maddenin “16.” bendinde yer alan zemin durum raporu göz önüne alınarak gerekli görülürse, 
zemin iyileştirme yöntemlerine göre projelendirileceğine dikkat edilerek sistem şeması ve rapor 
hazırlanacaktır. Ayrıca, çoklu ulaşım türlerinin talep ettiği donatıların (ör: merdivenlere eklenen 
bisiklet taşıma kanalları, engelsiz çözümler) nasıl entegre edileceği gösterilecektir. 

Makine Tesisat Raporu: Bu raporda makine mühendisliği ile ilgili tesisat sistemleri 
hakkında gerekli bilgiler verilecektir. 

Elektrik Tesisat Raporu: Bu raporda elektrik mühendisliği hizmetleri ile ilgili elektrik 
sistemleri hakkında bilgi verilecektir. 

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli 
6 adet düşey A-0 normunu aşmamak şartıyla sunum serbesttir. Sergilemeye uygun, sert 

bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecek paftalar dikey olarak kullanılacaktır. Sergileme 
kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Ayrıca 
vaziyet planı altında toplam inşaat alanı, her paftada bütün kat planlarının altında ayrı ayrı alanları 
ve paftanın sol alt köşesine o paftadaki binaların toplam alanları (m2) olarak verilecektir. Ayrıca, 
teslim edilen paftaların A3 boyutunda küçültülmüş renkli bir takım basılı kopyası teslim 
edilecektir. Paftaların sağ üst köşesinde beş rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. 

Dijital Olarak İstenenler 
Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD’ye kayıt edilmiş olarak da teslim 

edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 300 dpi PDF veya JPG formatında). 
10 - KİMLİK ZARFI VE YER GÖRME BELGESİ ZARFI 
Bu bölümde tanımlanan her iki zarf birbirinden bağımsız olarak (ayrı ayrı) hazırlanarak 

teslim edilecektir. 
Kimlik Zarfı 
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde  
“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE 

YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI KİMLİK 
ZARFI” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır: 

• Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı (bkz. Ekler), 
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• Yarışmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları 
okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı 
bir belge, 

• TMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye 
tanıtım belgesi, 

• TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına 
düzenlenmiş üye tanıtım belgesi, 

• İletişim adres, mail ve telefonları. 
Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. 
Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek 

yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon 
kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca 
"açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve 
mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir. 

Yer Görme Belgesi Zarfı 
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE 
YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI YER 
GÖRME BELGESİ ZARFI” yazılı bir zarfın içine raportörlükten aldıkları yer görme belgesini 
koyacaklardır. 

11 - RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 
Rumuz 
• Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. 
• Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. 
• Tüm paftaların, raporların her sayfasının, maketin, ambalajın ve zarfların sağ üst 

köşesinde ve CD üzerinde rumuz bulunacaktır. 
Ambalaj 
• Proje paftaları, raporlar, maket ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği 

ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde olmalıdır. 
• Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ile “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ 
ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ” ibaresi yazılacak, bunun dışında 
hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır. Projeler, raporlar, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan, 
tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir. 

12 - YER GÖRME 
Yer görme zorunludur. Son yer görme tarihi yarışma takviminde verilmiştir. Yer görme 

belgesi raportörlükten alınacaktır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. 
13 - SORU SORMA VE CEVAPLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 
Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde son soru sorma tarihi olarak belirtilen tarihe 

kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi yarışma takviminde belirtilen 
tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde 
belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların 
adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 
açıklanacaktır. Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir. 

14 - YARIŞMACILARIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU ESASLAR 
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla 

yarışmadan çıkarılır: 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 2016 – Sayı : 29826 

 

• Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları esaslarına uymayanlar, 
• Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler, 
• Yer görme belgesi olmayan projeler, 
• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler, 
• Katılım ücretini yatırmamış ve yatırdığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar, 
• Zamanından geç teslim edilen projeler. 
15 - YARIŞMA TAKVİMİ 
• Yarışmanın ilanı: 9 Eylül 2016 
• Son Soru Sorma Tarihi: 27 Eylül 2016 
• Soruların Yanıtlarının İlanı: 4 Ekim2016 
• Yer Görme için Son Tarih: 8 Kasım 2016 
• Proje Teslim Tarihi: 7 Aralık 2016 saat 17.30 
• Kargo ile Teslim için Son Tarih: 9 Aralık 2016 saat 17.30 
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 16 Aralık 2016 
• Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanı sırasında açıklanacaktır. 
16 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ  
Yarışmacılara ödenecek ödül, mansiyon tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını 

izleyen otuz (30) gün içinde,193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak 
ödenir.  

1. Ödül 65.000 TL 
2. Ödül 50.000 TL 
3. Ödül 35.000 TL 
Ayrıca 5 adet eşdeğer 20.000 TL mansiyon verilecektir. 
17 - TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 
• Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre 

düzenlenecektir. 
• Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma 

raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim 
olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası 
(proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma 
raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi” olarak 
belirtilen tarihte saat 17.30’a kadar gönderilecektir. 

• En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan 
ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir. 

18 - YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI 
Yarışma sonuçları idarenin resmi internet sitesinde ve ilgili meslek odalarının yayın 

organlarında ilan edilecektir. 
19 - SERGİ 
Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla duyurulacaktır. 
20 - KOLOKYUM YERİ 
Kolokyumun yapılacağı yer yarışma sonuçlarının ilanı ile duyurulacaktır. 
21 - PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ 
Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler idarenin sorumluluğu altındadır. 
Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. 
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Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden 
itibaren 7 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre 
içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 

22 - HAK VE SORUMLULUKLAR 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak koşulu ile 

ödül, mansiyon kazanan projelerin tanıtım ve yayım hakları yarışmayı düzenleyen kuruluş olan 
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır. Şartname kayıt formunu doldurarak yarışmaya 
katılan tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
TMMOB Mimarlar Odası yarışmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale edemez. 
Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

23 - BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİ İŞİNİN 
VERİLME ESASLARI 

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve 
ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 22.  maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır. 

İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerinin yapılmasını, birinciliği 
kazanan veya seçilen tasarım sahibine teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle 
doğrudan temin yolu ile yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması 
halinde, idare uygun gördüğü takdirde ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile görüşme yapmak 
suretiyle ikinci seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir. 

Uygulanması kararlaştırılan tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini 
yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda idare uygulamayı ikinciliği 
kazanan tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de işi 
yapmaktan vazgeçerse, idare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır. 

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında 4C yapı sınıfı 
kullanılacaktır. 

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 
Şartnamesine göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri 
ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır. Mimarlık, mühendislik, peyzaj, 
alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması 
dâhildir. Hizmet alım esasları gereği, sonradan proje için ihtiyaç duyulacak tüm danışmanlıkların 
bedelleri proje bedeli içinde tanımlanacaktır ve İdare tarafından diğer hizmet bedellerine 
eklenecektir.  

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 
31. maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda birinci ödülü kazanan proje için tavsiyelerde 
bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir. 

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır. 

24 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Yarışmanın sonucunun ilanından sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ve yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde önce 
jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıklar “İzmir Mahkemelerinde” 
çözümlenecektir. 8137/1-1 
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze,  
5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 

25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli 
(İHS) Hava Trafik Kontrolörü ve Uçuş Tabibi” ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 
ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel 
pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli “Uçuç Teknisyeni ve Helikopter Makinisti ” 
alınacaktır. 

 
UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

HAVA TRAFİK 
KONTROLÖRÜ 

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik 
Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak 
veya mesleğinde tecrübeye sahip bulunmak (Sivil hava 
trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.). İngilizce 
dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
(2012 Mayıs-Kasım KPDS, 2013, 2014, 2015, 2016 
yıllarında düzenlenen YDS ve e-YDS) başvuru tarihi 
itibariyle en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya 
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 
denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki 
sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 3 İHS 

Ücret (Brüt):  
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.982,37 TL 
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.557,32 
TL 
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.101,91 
TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 
Nevşehir) 

UÇUŞ TABİBİ 

Tıp Fakültesinden mezun olmak. 

2 İHS 

Ücret (Brüt):  
5 yıl üzeri mesleki tecrübesi ve geçerli Uçuş Tabipliği 
Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık 
Belgesine sahip olanlar:  6.982,36 TL 
3-5 yıl arası mesleki tecrübesi ve geçerli Uçuş Tabipliği 
Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık 
Belgesine sahip olanlar: 6.557,32 TL 
0-3 yıl mesleki tecrübesi olanlar.: 6.101,91 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 
Nevşehir) 
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UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

UÇUŞ 
TEKNİSYENİ 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. 
Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip 
olmak. 

3 4/B 

Ücret (Brüt):  
10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.458,28 TL 
5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.024,26 TL 
5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.156,23 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler  
(İstanbul, Antalya Nevşehir) 

HELİKOPTER 
MAKİNİSTİ 

Geçerli hava aracı bakım personel (helikopter) lisansına 
sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş 
tecrübesine sahip olmak. 

3 4/B 

Ücret (Brüt):  
10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.458,28 TL 
5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.024,26 TL 
5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.156,23 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler  
(İstanbul, Antalya Nevşehir) 

 
İSTENİLEN BELGELER 
1 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 

adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep 
Formu", 

2 - T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, 
3 - Diploma veya mezuniyet belgesi örneği, 
4 - Adli sicil beyanı, 
5 - Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan, 
6 - Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri, 
 
İSTENİLEN ÖZEL BELGELER 
 

Uçuş Teknisyeni 
Helikopter 
Makinisti Hava Trafik Kontrolörü Uçuş Tabibi 

7. Hava aracı bakım 
personel lisansı, 
8. Lisanslı olarak 
çalışmış olduğunu 
gösteren tecrübe 

belgesi (Daha önce 
çalışmış olduğunuz 
her kurumdan ayrı 

ayrı alınacak.) 

7. Hava aracı bakım 
personel lisansı, 
8. Lisanslı olarak 
çalışmış olduğunu 
gösteren tecrübe 

belgesi (Daha önce 
çalışmış olduğunuz 
her kurumdan ayrı 

ayrı alınacak.) 

7. Yabancı dil 
belgesinin çıktısı, 
8. Onaylı diploma 

örneği, 
9. Sivil hava trafik 

kontrolör lisans 
fotokopisi (Varsa; 

Çalıştığı üniteye ait 
ilgili dereceleri gösterir 

belge örneği) 

7. (Var ise) Uçuş 
tabipliği kurs 

sertifikası veya 
hava-uzay hekimliği 

uzmanlık belgesi 
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BAŞVURU 
1 - Başvurular en geç 23.09.2016 Cuma günü saat 16:00‘a kadar 

http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5151-4b-hizmet-sozlesmeli-personel-is-basvuru- formu web 
adresinden yapılacaktır. 

2 - Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra 
istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri 
ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

3 - Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve 
Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/) web adresinde yayımlanacaktır. 

4 - Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından 
göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 
talebinde bulunulamaz. 

DEĞERLENDİRME 
Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve 

mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet 
sitesinde ilan edilecektir. 8086/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan 
kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili 
yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına 
dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora 
belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru 
dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime 
bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 
0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

(SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi) 
NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları 

doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle 
görevlendirilebilir.  
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Birim Adı Bölümü 

Anabilim Dalı-

Anasanat Dalı-

Program 

Kadro 

Unvanı Drc Aranan Şartlar 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 

Tıp fakültesi mezunu olmak. 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Hava ve Uzay 

Hekimliği 

Yardımcı 

Doçent 
4 

Hava ve Uzay Hekimi uzmanı olmak. 

Gülhane Sağ. Bil. Enst. Hava ve 

Uzay Hekimliği ABD (Eskişehir)’da 

görevlendirilecektir. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Biyokimya 

Yardımcı 

Doçent 
4 

Tıp fakültesi mezunu olmak. Tıbbi 

Biyokimya uzmanı olmak. Deneysel 

sepsis konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel 

Bilimler 
Temel Bilimler Profesör 1 

Doçentliğini Sağlık Bilimleri 

Biyokimya alanında almış olmak. 

Adli Biyokimya ve Ağız Biyokimyası 

konularında çalışma yapmış olmak. 

Hemşirelik 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Hemşirelikte 

Yönetim 

Yardımcı 

Doçent 
5 

Hemşirelikte Yönetim Anabilimdalında 

tezli yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Ebelik 
Yardımcı 

Doçent 
4 

Lisans ve Yüksek Lisansını Ebelik 

alanında yapmış ve Doktorasını Kadın 

Sağlığı ve Hemşireliği Anabilimdalında 

yapmış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk 

Gelişimi 
Çocuk Gelişimi 

Yardımcı 

Doçent 
3 

Doktorasını çocuk gelişimi veya 

psikoloji Anabilimdalında yapmış 

olmak 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

Yaşlı Bakımı 

Pr. 

Yardımcı 

Doçent 
5 

Doktorasını Psikoloji Anabilimdalında 

yapmış olmak,  Nöropsikolojik testler 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

İstanbul 

Kartal Dr. 

Lütfi Kırdar 

SAUM 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Göz 

Hastalıkları 
Profesör 1 

Göziçi Lensleri konusunda 

araştırmalar yapmış ve faydalı model-

patent sahibi olmak. 

 8165//1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/9145 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanması

Hakkında Karar
2016/9148 Karadağ’ın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında

Karar
2016/9149 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Onuncu Avrupa Bölge

Toplantısına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9134 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf

Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/9135 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf
Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/9136 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı
Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının
Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki
(1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9140 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlıklarının Kapsadığı İllerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/9141 Mardin İli, Nusaybin İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2016/9142 Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki

İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar

2016/9147 Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar

2016//9150 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar
2016/9151 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2016/9152 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında

Karar

YÖNETMELİKLER
— Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk-İslam Kültür ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İstinye Üniversitesi Ana Yönetmeliği
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/48)
— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2016/28)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06/09/2016 Tarihli ve 2016/50 Sayılı Kararı
— Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ
— Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15)

Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54)

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


