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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notla-

rının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı Avrupa

Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Dekan: Bayburt Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

ç) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygu-

lama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

yönetim kurulunu,

e) Kurul: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,



f) Müdür: Bayburt Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürle-

rini,

g) Rektörlük: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Meslek yüksekokulu öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri

hariç, kayıtlı olduğu programda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünü ala-

rak başarılı olan öğrenciler, GANO’larının 3,20 ve üzerinde olması durumunda, bir yarıyılda

alınabilecek azami kredi/AKTS miktarını aşmayacak şekilde ön şartlı olmayan veya ön şartını

yerine getirdiği bir üst yarıyıla ait derslerden 10 kredi/AKTS’ye kadar ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Raporlu olunan toplam süre, devamsızlık süresini aştığı takdirde, öğrencinin ilgili

bölüme/programa başvuru yapması halinde kayıt dondurma işlemi uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölümün önerisi

üzerine ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına

karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde ya-

pılır. Sınav programı bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde

hazırlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi

eklenmiştir.

“g) (D) harf notu; devamsızlığı ifade eder ve GANO hesaplamasında değerlendirmeye

katılır. D harf notu ile değerlendirilen ders, verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
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“b) Öğretim elemanının, sınav notlarına itiraz süresinden sonra notlar ile ilgili herhangi

bir maddi hata tespit etmesi halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının dersin bağlı bulun-

duğu bölüm başkanlığına başvurusu üzerine ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe gönderilir ve inceleme

sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Yapılan inceleme sonucunda

kararın, bir sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen danışman onay süresi sonuna kadar

alınması gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin; başarısız sayıldıkları (DD), (FD), (FF), (K) ve devamsız sayıldıkları

(D) harf notlu dersler ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarını ve normal yarıyılında almadıkları

dersleri, verildikleri ilk yarıyılda öncelikle almaları/tekrar etmeleri gerekir. Bu durumdaki öğ-

renciler hakkında 16 ncı maddedeki sınavlara ilişkin esaslar uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun 29 uncu maddesine göre yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık

çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrencilerin

derslere ait devamsızlık süreleri, görevlendirilme süresi içerisinde dikkate alınmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/5/2012 28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2013 28662

2- 26/1/2014 28894

3- 14/5/2014 29000

4- 31/8/2014 29105

5- 29/5/2015 29370

6- 22/2/2016 29632
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2013 tarihli ve 28645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yaz okulunda öğrenci, en fazla 3 ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrencinin, iki farklı yaz okulundan aynı anda ders alıp alamayacağı ve kendi

programının ilgili yıldaki taban puanından düşük puanlı bir programdan ders alıp alamayaca-

ğına, ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü karar verir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) 7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında sınav hakkı kullanacak

öğrenciler hariç, F2, F3 notu ile başarısız olunan dersleri tekrarlayan öğrenciler için devam zo-

runluluğu %50, dersi ilk kez alan veya F1 notu ile başarısız olup dersi tekrarlayan öğrenciler

için devam zorunluluğu %70’tir. Uygulamalı dersler için ise Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans,

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde yer alan hükümler uygu-

lanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi yaz öğretiminde

uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2013 28645
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağla-

yan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) AKTS kredisi: Derslerin AKTS’ye göre belirlenmiş kredilerini,

c) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,

ç) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Katkı payı: Öğrencinin öğretim programına devam edebilmesi ve öğrencilik hakla-

rından yararlanabilmesi için ödemesi gereken ücreti,

ğ) Kurul: Üniversite Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunu,

h) Meslek Yüksekokulu: Üniversite bünyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarını,

ı) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,

i) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,

j) Rektör: Üniversite Rektörünü,

k) Senato: Üniversite Senatosunu,

l) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

m) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uy-

gulanacak olan ihtiyari ve tamamlayıcı bir eğitim-öğretim programını,

n) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

o) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde eğitim veren yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Yönetimi ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yönetim

MADDE 4 – (1) Yaz öğretimi, Rektör ya da Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyelerinin

arasından Rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında, Senato tarafından se-

çilen Kurul tarafından düzenlenir ve yönetilir. Kurul kararları Senato onayı ile uygulanır.

Eğitim-öğretim ile ilgili esaslar

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı; açılmasına karar verilirse hangi

bölüm ve programlarda açılacağı; süresi ve takvimi, her eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılı

başında Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
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(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler, lisans programlarında, ilgili fakülte veya bölüm-

lerin; önlisans programlarında, ilgili program başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurul-

larınca, hazırlık sınıfında ise bölüm başkanının önerisi üzerine, Üniversite yönetim kurulunca

karara bağlanır.

(3) Yaz öğretiminde her bir fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul ile bölümde

aynı ad ve aynı kredi ile tek bir ders açılabilir.

Ders alma ve devam koşulları

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı

elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği

dersleri alabilir.

b) Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sis-

temine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.

c) Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az

2,00 olması gerekir.

(2) Yaz öğretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda devam zo-

runluluğu vardır.

(3) Üniversite yaz öğretiminde açılmayıp bir başka üniversitede açılan bir dersin alı-

nabilmesine o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ve ilgili bölümün/program

başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir.

Öğrenci sayısı

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı,

Kurul tarafından belirlenir.

Ders saati

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde, her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders

saati kadar ders yapılır.

Başarı durumu

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde öğrencinin ilgili dersteki/derslerdeki başarı durumu-

nun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan dersteki/derslerdeki gibidir.

Yabancı Diller Bölümü bünyesinde açılan yaz öğretimi

MADDE 10 – (1) Yabancı Diller Bölümü bünyesinde açılan yaz öğretiminde;

a) Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız

olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.

b) Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim

ve öğretimine katılabilirler.

c) Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğ-

retimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.

ç) Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az

olamaz.
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Sınav dönemi

MADDE 11 – (1) Yaz öğretimi sınav döneminde, Üniversite tarafından öğrencilerin

resmi görevlendirmeleri haricinde ek sınav, mazeret sınavı, bütünleme sınavı hakları kullanı-

lamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler yaz öğretimine kayıt yaptır-

mak koşulu ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.

Mezuniyet

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle, mezuniyet koşulla-

rını sağlayarak ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin yaz öğretimine kaydı yapılamaz.

Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresine etkisi

MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrenciler

MADDE 14 – (1) Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz

öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratu-

var), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Başarı notu

MADDE 15 – (1) Öğrencinin, yaz öğretiminde aldığı derslerin başarı notu, bunu izle-

yen yarıyıl başında GNO’da dikkate alınır.

Öğretim ücreti

MADDE 16 – (1) Yaz öğretimi öğrenci katkı payı, burslu öğrenciler dâhil, Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Kurul üyeleri ile yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ücret-

ler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan yönetmelik

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Kültür Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Kurulca belirlenen ve Senato

tarafından onaylanan ilkeler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 22/4/2013 tarihli ve 28626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2013 tarihli ve 28765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu

ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Siste-

mindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

b) Bunlardan;

1) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı,

2) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde öğrencinin dönem ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve

üzerinde ise başarılı (şartlı geçer), değilse başarısız,

3) FF: Başarısız,

4) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme

hakkı yok,
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5) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

6) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız,

7) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı

kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları

ve Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not,

olarak tanımlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel ağırlıklı not ortalaması; birinci, ikinci yarıyıl sonunda 1,00’ın altında; üçüncü

ve dördüncü yarıyıl sonunda 1,50’nin altında; beşinci ve altıncı yarıyıl sonunda 1,80’in altında

olan öğrenci, alttan aldığı derslerin kredileri dahil bulunduğu yarıyılda en fazla açılan AKTS

kredisi kadar kredide ders alabilir. Birinci, ikinci yarıyıl sonunda 1,00 ve üzerinde; üçüncü ve

dördüncü yarıyıl sonunda 1,50 ve üzerinde; beşinci ve altıncı yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde

olan öğrenci, alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu yarıyılda açılan AKTS kredisinin

%50 fazlası kadar kredide ders alabilir. Son sınıf öğrencilerine kredi sınırlaması uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2016 29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2016 29876

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/9/2013 28765
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Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının görev-

lerine 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) Merkez (ULUSEM): Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin hayat boyu öğrenme temel değeri çer-

çevesinde; eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında

verilecek eğitim/sertifika programları düzenlemek ve bu çerçevede Üniversite içinden veya

çeşitli kurumlar tarafından yetkilendirilen sınavları gerçekleştirmek, enstitülerde bulunan mevcut

yüksek lisans ve doktora programları haricinde inter disipliner yüksek lisans ve doktora prog-

ramları teşvik etmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş bir-

liğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Üniversite

bünyesinde oluşturulan bilgi ve deneyimleri toplumla paylaşmak ve toplum yararına sunmak.

b) Kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları

her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, kon-

feranslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyo-

nunu sağlamak.

ç) Üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliği kapsamında şirket sahiplerine, yönetici-

lerine ve çalışanlarına yönelik, eğitim programları hazırlamak veya eğitim danışmanlığı sunmak

ya da sunulmasına aracılık etmek.

d) Fakülte ya da meslek yüksekokulu bölümlerinin ve programlarının bağlantılı olduğu

konularla ilgili öğrencilerin yetişmesini sağlamak ve bu konuda Merkeze sunulan programların

yürütülmesine aracılık etmek.

e) Fakülte ya da meslek yüksekokullarda yer alan bölümlere ve programlara destek ola-

cak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencilere disiplinler arası beceriler kazan-

dırmak.

f) Enstitülerde interdisipliner yüksek lisans ve doktora programları için anabilim dalı

açılmasını teşvik etmek ve sonrasında interdisipliner yüksek lisans ve doktora programlarının

açılmasını koordine etmek.

26 Şubat 2017 – Sayı : 29991                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



g) Yapılacak bilimsel, sosyal ve kültürel ve benzeri alanlarda projeler hazırlamak ve bu

projelerde personel istihdam edilmesini sağlamak.

ğ) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek ve bu program-

ların düzenlenmesine aracılık etmek.

h) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, onlar için projeler

hazırlamak ya da hazırlatmak, taraflar adına ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yü-

kümlülük altına girmek.

ı) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri

açmak.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

j) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.

k) Gelen talepler çerçevesinde genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar dü-

zenlemek.

l) Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruba yönelik

akademik olmayan eğitim programları sunmak.

m) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştır-

maları organize etmek veya ettirmek.

n) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya uzaktan ya da yüz yüze her tür

yöntemle eğitim hizmeti sunmak.

o) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri

hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda istenen eğitimleri ver-

mek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, konuyla ilgili yayın hazırlamak

veya danışmanlık yapmak.

ö) Ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini yüz yüze veya uzak-

tan erişimli olarak düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım

belgesi vermek.

p) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini yüz yüze

veya uzaktan erişimli düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, başarı belgesi, serti-

fika, sertifika ve katılım belgesi vermek.

r) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon

gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak

ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, bu eğitim-

lerle ilgili sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.
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s) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını her türlü

yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ş) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim, sertifika ve benzeri programları Bologna süre-

cine uyumlu Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak ger-

çekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri ta-

nımak.

t) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık

ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danış-

manlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek ya

da bunların gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

u) Düzenlenen eğitimlerde memnuniyet tespitine ilişkin katılımcılara yönelik anketler

yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek.

ü) Birimle ilgili döner sermaye üzerinden sözleşmeli personel istihdam talebinde bu-

lunmak ve koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan

fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür kendisine çalışma-

larında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok üç kişiyi müdür yar-

dımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yar-

dımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu top-

lantılarına katılabilirler.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak, çalışma prog-

ramını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve gündemi belirlemek.

c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uy-

gulama merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve

faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak

ve çalışmalar yapmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler ha-

zırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş

kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar gö-

revlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite

dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün

çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy

çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan

üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı

olmak.

b) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi,

kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasların tespitinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Sertifika/eğitim programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek ka-

tılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine karar vermek.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek

özel sektör temsilcileri, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Üniversite öğretim

elemanlarından olmak üzere en az altı üyeden oluşur. Üyeler Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye

tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da oniki aydan daha fazla

Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye gö-

revlendirilir. Üst üste iki kez mazeretsiz Danışma Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üye-

liği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda

en az bir kere Müdürün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak, danışmanlık

yapmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak, istişare niteliğinde

görüş ve öneri bildirmek,

c) Yapılacak çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

Merkez Sekreteri

MADDE 14 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden

görevlendirilebilir.

Merkez Sekreterinin görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin ka-

yıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlem-

leri yürütmek.

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yapmak.

(2) Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda raportörlük yapar.

Program koordinatörleri

MADDE 16 – (1) Program koordinatörleri ULUSEM müdürü tarafından program ile

ilgili öğretim elemanları arasından görevlendirilir.
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Program koordinatörlerinin görevleri

MADDE 17 – (1) Program koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Düzenlenen ya da teklif alınan örgün veya akademik olmayan uzaktan eğitim prog-

ramları, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerle ilgili koordinasyon çalışması yapmak.

b) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinliklerle ilgili öğretim elemanlarının, eğitim me-

kânlarının, eğitim materyallerinin organizasyonunu sağlamak.

c) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinliklerle ilgili reklam tanıtım organizasyonlarını

gerçekleştirmek.

ç) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinliklerle ilgili sınav, memnuniyet anketi ve benzeri

çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

d) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinlik süreçlerinin amacına uygun olarak gerçekleşip

gerçekleşmediğini denetlemek.

e) Düzenlenen eğitim veya diğer etkinlik süreçleri ile ilgili görüş ve önerilerini içeren

raporunu eğitim veya etkinlik bitiminden en geç iki hafta içinde ULUSEM yönetimine sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 19 – (1) Mali hükümlerle ilgili 4/8/1999 tarihli ve 23776 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 18/5/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 26 Şubat 2017 – Sayı : 29991



26 ġubat 2017 – Sayı : 29991 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2014/567 

Karar No : 2015/46 

Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Özel Beceri Ġle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/02/2015 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 

maddesi gereğince 5 YIL HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 

YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. 

MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Jomeh ve Narges oğlu, 1995 doğumlu, 

Ġstanbul, Kartal, mah/köy nüfusuna kayıtlı ALĠREZA PIRFALAK tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gıyabi karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde verilecek temyiz dilekçesi veya zabıt katibine yapılacak 

beyanla temyiz talebinin Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderileceği Kanun yollarına 

baĢvurulmadığı takdirde hükmün kesinleĢeceği temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 955 

————— 

Esas No : 2014/567 

Karar No : 2015/46 

Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Özel Beceri Ġle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/02/2015 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 

maddesi gereğince 5 YIL HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 

YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. 

MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Ganjali ve Fuziya oğlu, 1974 doğumlu, 

Ġstanbul, Kartal, mah/köy nüfusuna kayıtlı YOUSEF GHOLIZADEH tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gıyabi karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde verilecek temyiz dilekçesi veya zabıt katibine yapılacak 

beyanla temyiz talebinin Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderileceği Kanun yollarına 

baĢvurulmadığı takdirde hükmün kesinleĢeceği temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 954 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ġEKER AMBARLARI TAHMĠL-TAHLĠYE ĠġLERĠ HĠZMETĠ AÇIK ĠHALE USULÜ  

ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ġeker Ambarları Tahmil, Tahliye ĠĢleri ĠĢçilik Hizmeti ihalesi kapalı zarfta 

teklif alma esasına göre Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun 

bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

Ġhale kayıt no : 2017/82927 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222 - 230 27 39 (10 hat) – 0222 - 230 27 38 

2 - Ġhale konusu hizmetin : Ambarlarda istifli halde bulunan Ģekerin MüĢteri veya 

Çiftçi vasıtalarına yüklenmesi, ve gerektiğinde diğer 

Fabrikalara nakledilmesi halinde vasıtalara yüklenmesi iĢi 

olup ±%20 toleranslı 60.000 Ton ile irtibatlandırılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT- EskiĢehir ġeker Fabrikası Sivrihisar 

Cad. No. 195 ESKĠġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 16.03.2017 PerĢembe günü, Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

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

Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

c) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir veya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 



26 ġubat 2017 – Sayı : 29991 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az %80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler: Ġhale Konusu iĢ veya Kamu veya 

Özel Sektöre gerçekleĢtirilen Ġhale konusu iĢ veya Ġnsan gücüyle yapılan her türlü ambalajlı 

malzeme veya ürünün yükleme, boĢaltma ve istif iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, Ġhale gün ve saatine kadar Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda ve süresi ihale tarihinden itibaren 45 takvim gününden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 1677/1-1 
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HIZAR PALASI VE ZĠNCĠRĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Hızar palası ve zinciri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/78087 

Dosya No : 1726014 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2   67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hızar palası ve zinciri (2 kalem) 

b) Teslim Yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 

125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 14.03.2017 Salı günü Saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1- --- 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 14.03.2017 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 1723/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, 218 ada, 14 parsel üzerindeki 703969 YĠBF nolu yapının 

denetimini üstlenen ve ―Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 11. maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca‖ iĢlem tesis edilen 5080 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1313 

nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. ġti tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 23.11.2016 tarihli ve 

E.2016/3201 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden, Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. ġti hakkında, 23.07.2016 tarih ve 29779 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile 15.07.2016 tarih ve 16453 sayılı ―Bakanlıkça yapı denetim izin 

belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtların tutulması‖ ile ilgili tesis 

edilmiĢ olan iĢlemin 30.01.2017 tarihli ve 2356 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi 

durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 1768/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 3. Ġcra Müdürlüğünün 2013/19970 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1752/1-1 

————— 
Ankara 10. Ġcra Müdürlüğünün 1997/6966 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1753/1-1 

————— 
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/309 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1754/1-1 

————— 
YeĢilova Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/105 Esas, 1998/19 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1755/1-1 

————— 
Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/747 Esas, 2016/332 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1756/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.11/158 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017-171 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017-4065 SAMSUN 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, Teberrük Köyü, 108 ada, 38 parselin III. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescilinin yapıldığı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

26.06.2013 gün ve 1115 sayılı kararında taĢınmazın kadastral bilgilerinde sehven hata yapıldığına 

yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 11.01.2017 

tarih ve 15 sayılı dosya inceleme raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, ek gündemle 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, Teberrük Köyü, 108 ada, 38 parselin III. Derece arkeolojik 

sit alanına yönelik alınan, kurulumuzun 26.06.2013 gün ve 1115 sayılı kararında, sehven 108 ada, 

38 parsel olarak yazılan kadastral bilginin 108 ada, 36 parsel olarak düzeltilmesine ve tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

konulmasına,  38 parsele ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine konulan ―korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin kaldırılması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.10/141 

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2017-313 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.01.2017-7525 BERGAMA 

Ġzmir ili, Kınık ilçesi, IĢıklar mahallesi, Mezarlık Yanı Mevkiinde bulunan, Bergama 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve tescile önerilen alana yönelik olarak Kurul 

Müdürlüğü'nün 22.09.2016 tarihli ve 3202 sayılı yazısı ile iletilmesi istenilen Kurum görüĢleri ve 

konuya iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.01.2017 tarih ve 16 sayı ile 

Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda;  

Ġzmir ili, Kınık ilçesi, IĢıklar mahallesi, Mezarlık Yanı Mevkiinde bulunan, kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde sınırları ve köĢe nokta koordinatları gösterilen 

alanın 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017 - 333 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.01.2017 - 5146 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi,  Feriköy Mahallesi, 10548 ada, 1 parsel ĠBB- Maliye 

mülkiyetinde bulunan, herhangi bir sit alanında yer almayan ve korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil kaydı bulunmayan ve bu parsellere cephe veren korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescilli herhangi bir taĢınmazı bulunmayan, proje ve uygulama çalıĢmalarının yapılabilmesi 

için tescil ve koruma grubu talebinin istendiği, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Kültür 

Varlıkları Daire BaĢkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün 29.06.2016 gün ve 69178850-

640/ ĠBB- 125305 sayılı yazısı ve Müdürlük uzmanlarının 21.07.2016 tarihli rapor ve 12.01.2017 

tarihli ek raporları, A-168 sayılı iĢlem dosyası eĢliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi, Feriköy Mahallesi, 10548 ada, 1 parsel içerisinde yer alan Helvacı 

Baba (Cura Baba) Türbesinin ve etrafı set duvar ile çevrili alanda bulunan Helvacı Baba hazire 

alanının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, Helvacı Baba (Cura Baba) 

Türbesinin koruma grubunun II (iki) ve Helvacı Baba hazire alanının koruma grubunun I (bir) 

olarak belirelenmesine, tescilli sınırı ekli krokide gösterilen alanın 2863 sayılı yasanın 8. maddesi 

gereğince koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 68.00/294 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017 - 185 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13.01.2017 - 4187 KONYA 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi, YeĢilova ve YeĢiltepe Beldeleri sınırları içerisinde Konya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.10.2009 tarih, 3326 sayılı kararı ile 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, ancak sınırları belirlenmeyen ve halk 

arasında Abidin Höyük olarak bilinen Düz YerleĢim Alanı’nın sit sınırlarının belirlenmesi ile 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi, Sultanhanı Beldesi sınırları içerisinde Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.06.1988 tarih, 217 sayılı kararı ile tescil edilen, NevĢehir 

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu’nun 30.06.2001 tarih, 1550 sayılı kararı ile I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak sınırları 1/25.000 ölçekli harita üzerinde iĢaretlenen Malır 

Höyük, Malır Höyük Nekropol Alanı ve SavaĢtepe Nekropol Alanı sit sınırlarının 

koordinatlandırılması istemine iliĢkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28.12.2016 tarih, 5104 kayıt nolu raporu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi, YeĢilova ve YeĢiltepe Beldeleri sınırları içerisinde Konya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.10.2009 tarih, 3326 sayılı kararı ile 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, ancak sınırları belirlenmeyen ve halk 

arasında Abidin Höyük olarak bilinen Düz YerleĢim Alanı’nın sit sınırlarının belirlenmesi ile 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi, Sultanhanı Beldesi sınırları içerisinde Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.06.1988 tarih, 217 sayılı kararı ile tescil edilen, NevĢehir 

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu’nun 30.06.2001 tarih, 1550 sayılı kararı ile I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak sınırları 1/25.000 ölçekli harita üzerinde iĢaretlenen Malır 

Höyük, Malır Höyük Nekropol Alanı ve SavaĢtepe Nekropol Alanı sit sınırlarının ekli 1/25.000 

ölçekli haritalarda koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ve 1/10.000 ölçekli kadastral haritalarda 

iĢaretlendiği Ģekilde yeniden belirlenmesine, bu alanlarda Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya 

kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 42.14/64 

Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2017 - 186 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 20.01.2017 - 4213 KONYA 

Konya Ġli, Kulu Ġlçesi, Ömeranlı (TavĢançalı) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 

DemirçeĢme Höyüğü’nün tescil edilmesi istemine iliĢkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2016 tarih, 4602 kayıt nolu rapor ve 

Kulu Belediye BaĢkanlığı’nın 29.11.2016 tarih, 2697 sayılı yazısı ve Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 10.01.2017 tarih, 401355 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda;  

Konya Ġli, Kulu Ġlçesi, Ömeranlı (TavĢançalı) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 

DemirçeĢme Höyüğü’nün 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle II.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 

1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5.000 ölçekli kadastral haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar 

ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 68.00/1 

Toplantı Tarihi ve No : 03.02.2017 - 188 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 03.02.2017 - 4238 KONYA 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi sınırları içerisinde Konya ve NevĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilen Arkeolojik Sit Alanları sınırlarının 

koordinatlandırılarak yeniden belirlenmesi istemine iliĢkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.01.2017 tarih, 330 kayıt nolu rapor okundu, 

ekleri ve ilgili dosyalar incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi sınırları içerisinde Konya ve NevĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilen ve ekli listede adı, adresi, tescil tarihi ve derecesi 

sıralanan yirmisekiz (28) adet Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritalarda 

koordinatlandırıldığı, 1/2000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli kadastral haritalarda iĢaretlendiği Ģekilde 

yeniden belirlenmesine, bu alanlarda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya 

kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U
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