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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

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

Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini (ASÜBTAM),

Başbakanlık
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini

merkezî bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç ve cihazla birlikte Merkez ile

benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bun-

ların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,

c) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını

gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

ç) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin, teknokentlerin

ve sanayi kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını Merkezin imkanları ve çıkarları

gözönünde bulundurularak sağlamak, yapacakları ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç du-

yulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak,

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal veya uluslararası kurs, seminer,

sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemek, katılımcılara ka-

tılım belgesi ve sertifika vermek,

e) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini döner

sermaye kapsamında karşılamak,

f) Sunmuş olduğu test, analiz ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile Merkezin finansal

açıdan sürdürülebilir olmasını sağlayan gelir getirici kaynaklar oluşturmak, bu amaçla yerli

ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle protokol ve/veya sözleşmeler çerçevesinde anlaşmalar

yapmak,

g) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 6 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim

elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-

dirilir. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak,

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak,

d) Merkez laboratuvarlarının maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalış-

ması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

e) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki ra-

porunu Yönetim Kurulunun da uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak,

b) Görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden

oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Merkezden ya-

rarlanan akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek ve Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi

dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendiri-

lenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağ-

lanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki gö-

revleri yapar:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu değerlendirmek,

b) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı ya-

pılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek,
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c) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

ç) Gerekli yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda bilgi sa-

hibi olan birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek yükseköğretim kurumu, ilgili meslek

kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları arasından, Yönetim Kurulunun

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en fazla on üye olmak üzere toplam on

üç üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni

üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan

olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-

lantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar

hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak,

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite

merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama ko-

nularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 5/11/2008

tarihli ve 27045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye İş-

letmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.
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Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde
kullanılır.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet, ekipman ve laboratuvarların kullanıma sunumla-
rında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Uluslararası iletişimde kullanılabilecek isim
MADDE 16 – (1) Uluslararası iletişimlerde “Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Tekno-

lojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM)”nin adı, “Aksaray University Scientific
and Technological Research and Application Center (ASUBTAM)” olarak geçebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 21/8/2011 tarihli ve 28032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ak-

saray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TOPLUM, SAĞLIK, DAVRANIŞ VE 
ÖNLEM ALMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçe-
şehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri
arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az üç kere toplanır.
Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu
ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan
üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2012 28439
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim

Fakültesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakül-

tesinde yürütülen programların eğitim öğretim faaliyetlerini ve sınavlarına ilişkin usul ve esas-
ları kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık öğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,
b) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
c) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,
ç) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,
d) BDS: Bağıl Değerlendirme Sistemini,
e) Bilim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin program

kurullarını,
f) Dekan: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanını,
g) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığını,
ğ) Fakülte (AUZEF): İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yö-

netim Kurulunu,
i) HBN: Ham Başarı Notunu,
j) Merkezi sınav usulü: Akademik takvim çerçevesinde, eş zamanlı olarak Fakülte sınav

merkezlerinde yapılan gözetimli sınavları,
k) Program: Fakülte bünyesinde yürütülen ve belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğren-

cilere ön lisans veya lisans diploması veren programı,
l) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
n) Uzaktan öğretim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürü-

tülen programlardaki öğretimi,
o) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programların Açılması, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Programların açılması
MADDE 5 – (1)  Açık ve uzaktan öğretim programları, Fakülte Kurulunun teklifi, Se-

natonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
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Eğitim öğretim dönemleri
MADDE 6 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ara

sınavlar dâhil en az on dört haftadan oluşur.
(2) Cumartesi ve pazar günleri eğitim öğretim günü olarak sayılır. Bu günlerde eğitim

öğretim ve sınav yapılabilir; resmi tatil günleri eğitim öğretim günü olarak sayılmaz.
Akademik takvim
MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri,

katkı payı/öğrenim ücreti ve materyal ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular aka-
demik takvimde belirtilir. Akademik takvim, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Materyal Ücreti,

Öğrenci Kimlik Kartı, Kayıt Dondurma, Kayıt İptali

Kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, süreleri, usulleri, kayıtta iste-

necek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde
programların özelliklerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.
Kayıt yaptırmak için öğrencilerin, istenen şartları yerine getirmesi, ilgili mevzuat hükümlerine
göre belirlenen katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini süresi içinde ödemesi
gerekir.

(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yap-
tırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

(3) Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildir-
meleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları
hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu durumdaki
öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer.

(4) Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde, lisans programlarında öğrenime de-
vam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim lisans veya önlisans programlarına, önlisans
programlarında öğrenime devam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim önlisans prog-
ramlarına ikinci üniversite kapsamında başvurabilir.

(5) Herhangi bir üniversitede kayıtlı veya üniversiteden mezun olan öğrenciler, AUZEF’te
aynı adlı programlara kayıt yaptıramazlar.

(6) Öğrencilerin kayıt esnasında sunmuş oldukları resmî belgeler dijital olarak sak-
lanır.

(7) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek,
haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu öğrenciler için, diploma dâhil
hazırlanan tüm belgeler iptal edilir.

Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücreti
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için;

katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemiş olmaları gerekir.
(2) Cari hizmet maliyeti ve öğrenci katkı payına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygu-

lanır.
(3) Açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alı-

narak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(4) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları, öğrenim ücretleri ve

materyal ücreti öğrenciye iade edilmez.
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Öğrenci kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna

dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisinin verilebilmesi için, kay-
bın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci
bürosuna sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında
yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır.

Kayıt dondurma
MADDE 11 – (1)  Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı hâlinde

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin

toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.
(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-

rilmez. Kayıt dondurma hâlinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez. Öğrencinin
kaydı, Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilen yarıyıl/yıl kadar dondurulur. Bu süre içinde
öğrenciler izinli sayılır. Kayıt dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sı-
navlara katılamaz. Kayıt dondurma süresi sona erdiğinde, öğrenci kaldığı yerden eğitim ve öğ-
retimine devam eder.

Kayıt iptali ve kayıt sildirme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak kayıt

yaptırmış oldukları tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
(2) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencinin fakülteye dilekçe ile başvur-

ması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Ders Kaydı, Stajlar, Devam Durumu ve Öğrenim Süresi

Dersler
MADDE 13 – (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da atölye, labora-

tuvar, staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzen-
lenir.

(2) Dersler, zorunlu ve seçmeli ders olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu dersler, öğren-
cinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğrencinin önerilenler içinden seçerek
alabileceği dersleri ifade eder.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu, programın öğretim planında belirlenmiş ders gruplarındaki
her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(4) Programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa ön koşulları ile yarıyılla-
ra/yıllara dağılımları, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(5) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara
ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders kaydı
MADDE 14 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda ol-

dukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini yatır-
mayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sı-
navlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(2) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini yatıran öğrenciler,
ders kayıtlarını internet ortamında yapar.

(3) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında
bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin
toplam kredi yükünün %50’sinden fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu
sayılar üst tam sayıya tamamlanır. Ancak dikey geçiş ve yatay geçiş öğrencileri ile son sınıf
derslerini almaya hak kazanmış öğrencilerin kredi üst sınırı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.

(4) Öğrenciler, belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce seçtikleri bir
dersi değiştirerek yerine; ilgili yarıyılda aynı seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eş kredi
yüküne sahip başka bir seçmeli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki
notuna bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkripte) yansıtılır.

Ders muafiyeti
MADDE 15 – (1) Daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma prog-

ramında başarılı olunan eş değer dersler için ders muafiyeti talep edilebilir. Muafiyet talebinin,
öğrenci tarafından Dekanlıkça ilan edilen tarihler içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri,
Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.
(3) AUZEF’te okunacak herhangi bir programdan diploma alabilmek için toplam

AKTS’nin en az %50’sinin AUZEF programından alınması gerekir.
(4) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ön lisans veya li-

sans diplomasına sahip olanlar için ortak zorunlu ders muafiyet işlemleri aşağıdaki gibidir:
a) İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyetleri herhangi bir

talebe bağlı olmadan Dekanlıkça yapılır.
b) ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından merkezi yerleştirme yolu

ile kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri, yazılı taleplerine bağlı olarak Dekanlıkça be-
lirlenecek tarihler arasında ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Stajlar
MADDE 16 – (1) Fakültede isteğe bağlı staj uygulaması yoktur.
(2) Staj yapma zorunluluğu olan programlara kayıtlı öğrencilerin, stajlarını azami eği-

tim-öğretim süresi içinde bitirmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile bir-
likte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlar tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar ve her kayıt
dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(3) Staj muafiyeti talebinin öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde
yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, Program Bilim Kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğ-
renciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

(4) Staj değerlendirmesinin ilan edilmesinden itibaren beş gün içerisinde öğrenci de-
ğerlendirmeye itiraz edebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Fakülte bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için de-

vam zorunluluğu yoktur. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygu-
lamalara, stajlara devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi
MADDE 18 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans

için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen
yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından azami süreleri aşmamak kaydıyla belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda
mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine ya program ile ilişikleri kesilir ya da Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen programa intibakları yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar, her bir ders için her yılda/yarıyılda en az bir ara sınav ve

bir yarıyıl/yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır.
(2) Mezun olabilecek öğrencilere FF harf notuna sahip tek dersi için eğitim öğretim

yarıyıl/yılsonunda mezuniyet tek ders sınavı yapılır.
(3) Sınav tarihleri ve uygulama esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir.
(4) Bu maddede yer alan sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka

bir tekrar sınavı yapılmaz.
(5) Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve

öğrencilere duyurulur.
(6) Öğrencilerin, sınavlara sınav programında belirtilen zaman ve mekânda girmesi ge-

rekir. Yanlış bir sınava girilmesi durumunda öğrencinin sınavı iptal edilir. Öğrencinin yanlış
bir sınav oturumuna girmesi sonucu aldığı puanlar ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(7) Staj ve uygulaması olan programların bu derslerinin sonunda sınav yapma zorun-
luluğu var ise, bu sınavlar merkezi sınav usulü ile yapılabileceği gibi bu değerlendirmeler pro-
je/portfolyo veya ödevlerin değerlendirilmesi yolu ile de yapılabilir.

(8) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya
sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna
göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 20 – (1) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin sınavları Fakülte

Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır.
Sınavlara ve sonuçlara itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde

yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
(2) İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda

yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile

veya elektronik ortamda bildirilir.
(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye ve-

rilmez.
Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli

test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap ka-
ğıtları dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı

Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının
etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

(4) Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse de-
vam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece
bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı he-
saplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

(5) Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara

Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60
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b) Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu
Sınav Puanı) x 0,60

(6) Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sı-
navlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sa-
yısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(7) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan
sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap
sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

Başarı notunun belirlenmesi ve harf notları
MADDE 23 – (1) Bitirme/bütünleme sınav notu alt sınırı esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Açık öğretim öğrencilerinin yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten

koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 40
puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu sınır değerinin altında not alan veya bi-
tirme/bütünleme sınavlarına girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

b) Uzaktan öğretim öğrencilerinin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için
yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

(2) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu
sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır.
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda
%40; yarıyıl/yılsonu sınavı için %60 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.

(3) HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde
girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sis-
temindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN’si 35’in altında kalan ve/veya
bitirme/bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF, devamsız öğrenciler FD harf
notu alarak kalırlar. HBN’si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler
ve doğrudan AA alırlar.

(4) Bağıl değerlendirme sisteminde başarı puanlarının harf notlarına çevrilmesinde Se-
nato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilen formül kullanılır.

(5) Bağıl değerlendirme aralıkları, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı ve bu öğren-
cilerin puanlarına göre oluşan standart sapma değeri dikkate alınarak Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre tespit edilir.

(6) Bütünleme sınavındaki HBN ortalaması bitirme sınavındaki HBN ortalamasından
küçük veya eşit ise bütünleme sınavındaki harf notlarının aralıkları, bitirme sınavında oluşan
aralıklar esas alınarak belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirmesi
bağımsız yapılır.

ANO, AGNO ve ders tekrarı
MADDE 24 – (1) ANO ve AGNO Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.
(2) Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortala-

maları hesabına katılmaz.
(3) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate

alınır.
(4) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, Fa-

külte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Başarısızlık durumu
MADDE 25 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğren-

ciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı
öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yö-
netici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve
öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.
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(2) AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız
duruma düşerler.  Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler üst
yarıyıllardan yeni ders alamazlar ve daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları ders-
lerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) harf notu aldıkları dersleri zorunlu ola-
rak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrar alırlar. Bu durumda tekrarlanan
dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum bel-
gesine (transkript) yansır.

(3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarı-
yıllardan başarısız oldukları (FF) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca
alt yarıyıllardan, koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu du-
rumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplama-
sında not durum belgesine (transkript) yansır.

(4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları
yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla
ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle (FF) olan ba-
şarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar.

(5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.
Sınav dokümanlarının arşivlenmesi
MADDE 26 – (1) Gözetimli olarak yüz yüze yapılan sınavlarda matbu tüm dokümanlar

sınav itiraz süresince uygun koşullarda saklanır.
(2) Sınav öğrenci cevap kağıtları sınav sonrasında taranarak Fakülte Yönetim Kurulu

kararı ile öğrencilerin erişimine dijital olarak açılabilir ve daha sonra dijital olarak en az on yıl
süre ile arşivlenir. Taranmamış cevap kağıtları en az iki yıl boyunca arşivlenir.

(3) Gözetimli yüz yüze sınavlarda kullanılan sınav soru kitapçıkları en az altı ay süre
ile saklanır ve daha sonra imha edilir.

(4) Sınavlara ait tutanaklar, imza çizelgeleri ve diğer evraklar en az iki yıl süre ile matbu
olarak arşivlenir. Dijital kopyalarının oluşturulmasından altı ay sonra matbu dokümanlar Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile imha edilebilir. Dijital dokümanlar en az on yıl süre ile saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma
MADDE 27 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders

alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer
yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm dersleri
başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri
yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

(3) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı
olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan
kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

(4) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50
ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar ve bu durumları not durum
belgesinde (transkript) belirtilir. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belir-
tilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 23 Eylül 2016 – Sayı : 29836



YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yapılır.

(2) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenci otomasyon sistemi ve eğitim yönetim sistemine
giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kul-
lanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişi-
lerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda talep sisteminden başvurması
gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğun-
dadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretim ve
sosyal faaliyetlerine katılamazlar, Üniversitenin tesislerine ve açık ve uzaktan öğretim yönetim
sistemlerine giremezler.

(4) Açık öğretim/uzaktan eğitim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından
gönderilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokümanın içeriğinden öğrenci sorum-
ludur.

(5) Fakültenin açık öğretim/uzaktan eğitim platformlarına yasal olmayan yollardan gir-
mek isteyen, sistemlere zarar verecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit
edilen öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 29 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakültenin aynı düzeydeki eş

değer diploma programlarına veya Fakültenin aynı düzeydeki eş değer programları arasında
yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanların,
bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli
ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Li-
sans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre yapılır.

Tebligat ve adrese bildirme
MADDE 30 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar

öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri ya da sonradan güncelledikleri adrese iadeli taahhütlü
olarak yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise Fakülte internet si-
tesinde ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Fakülteye kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde, adres bilgilerini
güncellemeyen, Fakülteye bildirmeyen ya da yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin Fa-
kültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde, tebligat kendilerine yapılmış sa-
yılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 21/9/2010 tarihli ve

27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI 

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı ola-

rak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe ve Yabancı

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (SDÜTÖMER): Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğ-

retimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üniversite senatosunu,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye dışındaki akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri mensupları ile yaban-

cılara, yurt dışında ve yurt içinde Türkçe öğretimi vermek ve bu konuda çalışmalar yapmak,
desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili ulusal ve uluslararası ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek,

b) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe
ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma,
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
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ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı ile ilgili araştırma
ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar
düzenlemek,

d) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara ka-
tılarak tanıtım masaları açmak,

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını
ve sınavlarını hazırlamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

f) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek,
g) SDÜTÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle ta-

nışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
ğ) Akraba Topluluklar ve Türk Cumhuriyetleriyle ortak projeler düzenlemek,
h) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek,
ı) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür, yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişi üç yıl için, müdür tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görev başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri ve-
kâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi
sona erer.

(4) Müdür; Merkezin öğretim, uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,
d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
e) Her öğretim yılı sonunda istenildiği takdirde merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,
f) Merkezde görevlendirilecek personel ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek,
g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca

uygun projeleri gerçekleştirmek ve yardımlaşmayı sağlamak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından biri ve müdürün

önerdiği altı öğretim elemanı arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen üç üye olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında
görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu merkez müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve ka-
rarlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin amacına uygun çalışma politikaları belirlemek,
c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Müdür dâhil, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve dene-

yime sahip Üniversite öğretim elemanları ve Üniversite dışı uzman kişiler arasından, Müdürün
önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen Müdür dahil
en fazla yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Da-
nışma Kurulunun süresi, Müdürün görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde

bulunmak,
c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Yükseköğretim

Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları uy-

gulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 13/5/1998 tarihli ve 23341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sü-

leyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

STANDARD MUAYENE EĞİTİM SERTİFİKASYON VE LABORATUVAR
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR
TEBLİĞ (SGM: 2016/26)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2674 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan Standard Muayene Eğitim Sertifikasyon ve Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi
Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış ku-
ruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
ANONİM ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/27)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Ek-1’de
yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 7/4/2009 tarihli ve 27193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alberk
QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş
Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/19)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/28)

MADDE 1 – 20/7/2016 tarihli ve 29776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest

Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/19)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştiril-

miştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/7/2016 29776
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/654 
Karar No : 2016/130 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan sanık Sinop ili 

Erfelek ilçesi Selbeyi Mahallesi / köyü nüfusunda kayıtlı, Mehmet ve Hamide oğlu, 26/05/1963 
Sinop doğumlu NEVZAT TOPÇU hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce; sanığın 
5607 sayılı Yasanın 3/1, TCK’nun 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 ay Hapis ve 8.000,00.-TL. 
Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun ekonomik suç 
olduğu dikkate alınarak, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının TCK'nun 50/1-a maddesi gereğince 
takdiren adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının 300 gün üzerinden 
hesaplanarak bir günlük karşılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer 
şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve sanığın sonuç olarak 
6.000,00.- TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK’nun 52/4 maddesi gereğince sanığa 
hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 6.000,00.-TL adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik 
ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin 
süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para 
cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, TCK’nun 52/4 maddesi gereğince sanığa 
hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 8.000,00.-TL. adli para cezasının miktarı ile sanığın 
ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, 
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve 
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, sanıktan ele geçirilen ve 
yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan KEMTV'ında cins ve miktarı yazılı eşyaların bizzat 
müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi 
gereğince MÜSADERESİNE, 5607 sayılı Yasanın 16 maddesi uyarınca tasfiyesine, tasfiye 
halinde gelirin hazineye gelir kaydına dair verilen hüküm sanık NEVZAT TOPÇU ' ya tebligat ve 
yazışmalara rağmen 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, 
3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt 
katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz Yasa yoluna 
başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 
süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 7909 
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Kastamonu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/362 
Karar No : 2016/393 
Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 02/06/2016 tarihli ilamı ile 73/4 maddesi gereğince 
hakkında açılan kamu davasının mağdurun sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile 
DÜŞÜRÜLMESİNE karar verildiğinden Majeed ve Jınan oğlu, 20/06/1996 doğumlu, AMER 
MAJEED KHAMMAS AL-OBAIDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararın 
tebliğine ilişkin tebligat 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. 7710 
—— • —— 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/666 
Karar No : 2016/334 
Müşteki : İFADE AĞALAROV, Feyruz ve Sumaye oğlu, 1969 Azerbaycan doğumlu, 
Sanık : HALİL TEKİN, Mehmet ve Aysel oğlu, 10/10/1985 Alanya doğumlu. 
Suç : Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında 

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme 
Suç Tarihi : 09/04/2014 
Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 
Karar Tarihi : 22/03/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Halil Tekin hakkında Binanın Eklentileri İçinde 

Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme 
suçlarından mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanık hakkında 
üzerine atılı suçlardan Beraat kararı verildiği, müşteki bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 
devamı maddeleri gereğince hükmün müştekiye ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 7726 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
2. EL TÜNEL FIRIN SATIŞI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamızda bulunan 2. El Tünel Fırın, teklif alma yoluyla satılacaktır. 
2 - İstekliler, 2. El Tünel Fırınını aşağıda adresi belirtilen fabrikamızda görebilirler. 
3 - Tekliflerin en geç 30.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 - 74 8322/1-1 

————— 
PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 çuval pastalık un, teklif alma usulüyle 
alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 30.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74 8323/1-1 
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11 KALEM BUHAR VE SU TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 11 Kalem Buhar ve Su Tesisatı Malzemesi Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.10.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8184/1-1 

—— • —— 
49 (KIRKDOKUZ) KİŞİLİK 6 AY SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET ALINACAKTIR 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İdaremizin İhtiyacı olan 49 kişilik 6 Ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet alımı 3 (g) 

İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İhaleyi yapan kurumun: 
a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 
b) Telefon numarası : 0 312 463 43 43 / 463 41 83 
c) Faks numarası : 0312 463 25 31  
d) İlgili Personel : Zekeriya YUVALI 
2 - İhale ile ilgili bilgiler: 
a) İşin tanımı  : TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT 

Kurdi Kanal Koordinatörlüğü Kalifiye Yardımcı 
hizmet alımı işidir. 

b) İşin yapılacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü-TRT Kurdi Kanal 
Koordinatörlüğü Ankara Ofisidir. 

c) İhale tarihi ve saati : 07.10.2016 günü saat 10.30 
d) Tekliflerin verileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, 

Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 
Oran-Çankaya/ANKARA 

e) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Satın alma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 
Oda No: 306    06109 Oran-Çankaya/ANKARA 

f) Şartname bedeli : KDV dahil 150.- TL 8326/1-1 
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3 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 

(Gölcük/Kocaeli) ihtiyacı “3 kalem kişisel temizlik malzemesi”, ihtiyaç sahibi Kurumca tespit 
edilen ve eki listede ayrıntısı yer alan markalardan biri olmak üzere, ihale ek şartları listesinde 
belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

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

 

MALZEME 
GRUPLARI MALZEMENİN CİNSİ 

KISMI TEKLİF İÇİN 

MİKTAR (adet) 
İHALE EVRAK 

BEDELLERİ 
1. Jilet Güvenli 1 Kanat (Banyo) 1.380.000 130.-TL 
2. Jilet Güvenli 3 Kanat 2.960.000 130.-TL 
3. Fırça Diş    119.000 100.-TL 
 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 
alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya 
İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.10.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamına teklif verilebileceği gibi her bir malzeme 
çeşidinin tamamına olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8334/1-1 
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12 KALEM ATIK SU DALGIÇ POMPA VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik, 

Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 12 kalem atık su dalgıç pompa ve 

ekipmanları teknik şartnamesine ve ABS-SULZER, FLYGT (XYLEM) POMPA, KSB POMPA 
veya GRUNDFOS POMPA markalarından birine 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, şartname bedelini (130.-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 şartnamesinin, markasının, Ofis tip 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 04.10.2016 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 ve 
ABS-SULZER, FLYGT (XYLEM) POMPA, KSB POMPA veya GRUNDFOS POMPA 

markalarından birine 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. 
 8328/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2016 – Sayı : 29836 

 

1 ADET SAC BÜKME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı 1 adet Sac Bükme 

Tezgahı 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 (130,00TL) 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 şartnamesinin, 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, 03.10.2016 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 14.00’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. 

 8329/1-1 
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.  

  No: 111   45500 Soma/MANİSA 

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

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslim 

1- 
2 Kalem Fıçılı Açık ve Kapalı 

Sistem Dişli Madeni Yağ Alımı 
375379 2016-1661 19.10.2016-14.00 120 Gün 

2- 93 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 375392 2016-1662 19.10.2016-15.00 120 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde 

görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 8316/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA 
MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. 

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE 
TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE 
DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE 
TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI 
TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR. 

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL 
VE BENZİNLİ MOTOR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF 
ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, JENERATÖR, KOMPRESÖR, MOTORSİKLET VE 
BİSİKLET, TEZGAH, YAĞ, MUHTELİF YÜZER VASITA, AYIKLANMASI EKONOMİK 
OLMAYAN MALZEME, PİK, MAKARALI ÇELİK HALAT, ÇELİK ÖZLÜ BANT LASTİĞİ, 
DEMİR ÇELİK TALAŞI, ELEKTRİK MOTOR, KARIŞIK TEL, İNŞAAT DEMİRİ VE 
KALORİFER TESİSAT BORUSU, ALÜMİNYUM PETEKLİ RADYATÖR, 300-400 SERİSİ 
CR-Nİ PASLANMAZ, SONDAJ BORUSU, AHŞAP, LİFT, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE 
PARÇALARI VB. MALZ. HURDALARI. 

 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 
04 EKİM 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
11 EKİM 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
18 EKİM 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
25 EKİM 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır.  

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-174 
ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 
SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126  8321/1-1 
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TAKİBE TABİ MALZEME SATILACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze ait 29 kısım (29 sıra 53.372 Adet) Takibe tabi malzeme satış işi 

kapalı teklif almak suretiyle Açık İhale Usulüne göre yapılacaktır. 
İhale dosya numarası : 2016 / 48-FE 
1 - İdarenin 
a) Adı : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

Çankaya / ANKARA 
c) Telefon numarası : 0312 201 20 41 
d) Fax numarası : 0312 285 58 14 - 285 42 70 
2 - İhale konusu satışın 
a) Adı  : İdareye ait 29 kısım (29 sıra 53.372 Adet) Takibe Tabi 

Malzemenin muhammen bedelli satışı (Söz konusu 
malzemeler MTA Etimesgut Sondaj Ambarlarında 
görülebilir.) 

b) Fiziki Miktarı ve Türü : 29 kısım (29 sıra 53.372 Adet) 
  (Ayrıntılı liste İdari şartnamenin eki olarak verilecek olup, 

Liste içeriği Kurumumuz web sayfasında 
http://www.mta.gov.tr/ adresinde “İhale İlanları” 
menüsünden görülebilir). 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı 

Salonları 
b) Tarihi ve saati : 05/10/2016 - 10:30 
4 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Alım Satım Şube Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 05/10/2016, saat 10:30’a kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme 
Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
(son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler, teklif mektubu eki fiyat teklif cetvelinde yer alan bir veya birden fazla 
sıra/sıralara teklif verebilirler. Birden fazla sıra/sıralara teklif verilmesi halinde fiyat teklif 
cetvelinde her bir sıra/sıralar için ayrı teklif bedeli belirtilerek genel toplam teklif bedeli teklif 
mektubuna ve fiyat teklif cetveline yazılacaktır. Sıra içerisinde belirtilen adetlerin tamamına teklif 
verilecektir. 

7 - İstekliler her bir sıra için teklif ettikleri bedelin % 3’ünden (yüzdeüç) az olmamak 
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Birden fazla sıra/sıralara teklif 
verilmesi halinde teklif edilen toplam bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere tek bir 
teminat ya da her bir sıra/sıralar için ayrı ayrı teminat verilebilir.  

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
değildir. 8278/1-1 
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DALGA BOYU DAĞILIMLI X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRE (WD-XRF) 
CİHAZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometre (WD-XRF) Cihaz Sistemi Alımı 

07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/374155 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 
ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41/0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 3 Adet Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını 

Floresans Spektrometre (WD-XRF) Cihaz Sistemi 
(teknik şartnamede belirtilen ekipman ve malzemeler 
dahil), 

b) Teslim (yeri/yerleri) : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 
Teknolojisi Daire Başkanlığı Ambarlarına. 

c) Teslim (tarihi/tarihleri) : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 
talimatı tebliğinden itibaren;150 (yüzelli) takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 06.10.2016 - 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 
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Teknik şartnameye göre, cihaz sistemleri için teklif veren üretici/yetkili firma, satış 

sonrası cihaz için servis ve teknik hizmet verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili Bakanlıktan 

alınan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır ya da hizmet aldığı firmanın Hizmet Yeterlilik 

Belgesini Kuruma sunacaktır.  

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere 

uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik 

şartnameye verilecek cevaplar yine Teknik Şartnamenin ilgili maddelerine göre cevaplandırılacak 

ve teklif ekleri kapsamında sunulacaktır. 

İstekliler, en az 5 (beş) yıldır Türkiye Yetkili Temsilcisi olduğunu belgeleyecek, ayrıca 

cihazın yurtiçi/yurt dışı referanslarını gösteren referans listesini teklif eklerinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli 

istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8297/1-1 
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GAYRİ AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Merkezi Yönetim caddesi Erzurum Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı 25100 Yakutiye/ERZURUM 
b) Telefon ve faks numarası : 90 (442) 344 10 83/3441159 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : cevre@erzurum.bel.tr 
2 - İhale Konusu İşin 
a) Niteliği, türü : Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait, şehir 

merkezine 16 km mesafede Adaçayı mahallesi 
mevkiinde faaliyet gösteren Katı Atık Düzenli 
depolama sahasının ilgili yönetmelik ve şartname 
hükümlerine göre oluşan metan gazından Elektrik 
Enerjisi Üretilmesi, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak 
Tesis edilmesi işi için istekli tarafından gerekli 
tesislerin kurulması, gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve bunun karşılığında üretilecek elektriğin 
brüt satışından ihalede teklif edeceği oranda pay 
vermek üzere (ihalede artırım %15 oran üzerinden 
yapılacaktır). 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif 
(artırma) usulü ile 29 (yirmi dokuz) yıllığına ihale 
edilecektir 

b) Yapılacağı yer : Erzurum Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 
c) İşin süresi : Yer Tesliminden itibaren 29 (yirmi dokuz) yıl 
3 - İhalenin 
a) Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K.35. (a) kapalı teklif (arttırma) 

usulü 
b) Yapılacağı yer : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı 

Salonu Erzurum 
c) Tarihi ve saati : 06/10/2016 Perşembe günü saat 14:30 
e) Muhammen Bedeli : 7.816.150,00 - TL (29 yıllık) 
f) Geçici Teminat Miktarı :    234.484,50 - TL 
4 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler; 
4.1. Kanuni ikametgah sahibi olmak, 
4.2. Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için). 
4.3. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek, 
4.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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4.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi veya oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.6. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.7. Bu Şartnamenin 14.maddesinde belirlenen miktarda geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 

4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.9. TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001: Çevre 
Yönetim Sistemi Belgesi. 

Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan 
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu 
Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş 
belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında 
yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının 
ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdüğünün, Türk Akreditasyon 
Kurumlarından alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve 
TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon 
Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli 
olması yeterlidir. İş ortaklarında, ortaklardan her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmak 
zorunludur. 

4.10. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli 
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal 

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [TS 
EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi], 
Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler 
tasdik işleminden muaftır. 

Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli 
tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK 
Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması 
zorunlu değildir. 

Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, 
yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından 
yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 
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4.11. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak 
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul 
edilecektir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 
sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin 
internet çıktısı sunulabilir. 

4.12. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu 
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu 
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

4.13. Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin 
belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış 
şartname ve teknik şartname, 

4.14. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı 
dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından 
yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

4.15. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

4.16. İhale üzerinde kalan istekliden çöp içerisindeki gazdan ihale şartnamesi ekinde yer 
alan teknik şartnameye uygun olarak elektrik enerjisi üretim tesislerini teknolojik gelişmelere 
göre yeni sistemler kuracaklarına dair taahhütname. 

4.17. İstekliler, sahada uygulayacağı Avan Projeyi İhale Dokümanları ekinde 
sunacaklardır. Avan projede gaz toplama konsepti ve kullanılacak ekipmanlara yer verilecektir.  

4.18. Bankalardan temin edilecek belgelerde toplam 5.000.000 TL (beş milyon) az 
olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit 
kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli 
bankalardan alınacak belge. 

4.19. Mali yeterlilik için; ihaleye girecek firmaların son 3 yıl (üç yıl) ciroları toplamı en 
az 300.000.000,00 TL (Üç Yüz Milyon TL) olmalı.  

4.20. İhale dosya bedeli (1.000,00 TL) nin ödendiğini gösteren makbuz, 
4.21. Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair 

belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış olmalıdır.) 
5 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler 

iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı'nın 
adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması 
şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler 
herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır. 

6 - İş bu ilan bilgi mahiyetinde olup ihalenin iş ve işleyişinde ihale idari ve teknik 
şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır. 

İlan olunur. 8337/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kurtuluş Vakfı 
VAKFEDENLER: Dilan TEZEMİR, Ufuk Tanay CİBOOĞLU, Selenay KÜLHAN, 

Yakup ÇAKIR 
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.08.2016 tarihinde tavzih edilen 17.06.2016 
tarihli ve E: 2016/232, K: 2016/396 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Öncelikle alkol veya uyuşturucu bağımlısı kişilerin bağımlılıktan 
kurtarılması, topluma kazandırılması ve yardıma muhtaç kişilere öğretim hayatlarında her türlü 
(burs, araç gereç, barınma, kıyafet vb) destek olmanın yanında yardıma muhtaç kimsesiz yaşlılara 
yardım ulaştırmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) Nakit ve 06 DB 
2331 Plaka sayılı fiat marka otomobil 1999A30003331525 motor, NM432300003101335 şasi seri 
numaralı ve 06 HYV 01 plaka sayılı fiat marka kamyonet 199A20003931526 motor, 
NM422500000201874 şasi seri numaralı araçlar.  

YÖNETİM KURULU: Yakup ÇAKIR, Ufuk Tanay CİBOOĞLU, Selenay KÜLHAN 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredilir. Türk Medeni 
Kanununun 104. maddesi gereğince, 

İlan olunur. 8325/1-1 —— • —— 
Adnan Menderes Üniversitesinden: 

DÜZELTME 
11.09.2016 Pazar günü 8187 Basım Numarası ile Resmi Gazete’de yayımlanan 

Üniversitemiz ile ilgili Akademik Kadro İlanımızda 1 adet Doçent ilanı yayımlanmamış olup, 
aşağıdaki ilan metni 11.09.2016 tarihli ilana eklenmiştir.  

BİRİMİ BÖLÜMÜ ÜNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 
Söke İşletme 

Fakültesi 
Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
Doçent Dr. 1 1 

Nicel Karar Yöntemleri 
Bilim Alanında Doçent 
Unvanına Sahip Olmak. 

 8327/1-1 —— • —— 
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 
1 - İlanda belirtilen Doçent kadrosu için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

on beş gün içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde 
belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, 
Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları 
(http://ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/143/İstanbul%20Ticaret%20Üniversitesi%20Öğretim%20El
emanı%20Kadrolarına%20Başvurma,%20Atama%20ve%20Yükseltme%20İlkeleri%20Yönergesi
.pdf) taşımaları, Doçent adayların dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma 
(Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Yazı İşleri Müdürlüğüne 
(Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu/İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.  

FAKÜLTE/ 
MYO BÖL./ANABİLİM DALI 

KADRO 
UNVANI ADET 

Mimarlık ve 
Tasarım 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%30 İngilizce) 
(Mimarlık Bölümü Lisans mezunu, Doktorasını 
Mimarlık ve İç Mimarlık alanlarında yapmış 
Mimarlık-İç Mimarlık Mesleğinin Temel Dersleri ve İç 
Mimarlık-Mimarlık Projesi konusunda deneyimli 
olmak) 

Doç. Dr. 1 

 8320/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği

— Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Standard Muayene Eğitim Sertifikasyon ve Laboratuvar Hizmetleri Anonim

Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(SGM: 2016/26)

— Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/27)

— Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(SGM: 2016/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2015/106, K: 2016/128 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2016/11, K: 2016/132 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2016/29, K: 2016/134 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2016/37, K: 2016/135 Sayılı

Kararı

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


