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YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avcı Eği-

timi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin

birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) Sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel olmayan sabıka kaydı,”

“Süresi geçmemiş yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenlerden sağlık raporu

ve sabıka kaydı istenmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avcılık belgeleri, 31 inci maddede belirtilen şartların taşınması ve 492 sayılı Kanun çerçeve-

sinde her yıl belirlenen harcın yatırılarak makbuzun ibraz edilmesi şartıyla şube müdürlükle-

rince vize edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2011 tarihli ve 27948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Demiryolu Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, 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) Merkez: Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili

her alanda araştırma ve çalışmalar yapmak, toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki, politik ko-

nular ile çalışma hayatı ve sağlık konularında kadının statüsünü korumak ve geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kazanılmış olan kadın haklarını korumak, yaygınlaş-

tırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak

amacıyla çalışmalar yapmak,

b) Kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak ve ka-

dının çağdaş toplumun bir bireyi olması gerektiği anlayışından hareketle, toplumsal cinsiyet

ve kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir eğitim programı,

kongre, sempozyum, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
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c) Yayın organı oluşturmak ve yayın yapılmasını sağlamak,

ç) Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın çalışmaları ile ilgili derslerin açıl-

ması teşvik etmek,

d) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler veya özel kişilerden gelecek istekler doğrultu-

sunda danışmanlık hizmeti sunmak, yapılacak etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuru-

luşlarla işbirliği yapmak,

e) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak amacıyla bölge

ve ülke genelinde çalışmalar yapmak ve sonuçlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,

f) Kadın sorunu olarak adlandırılan birçok sorunun gerçekte toplumun sorunu olduğu

ve her bireyi ilgilendirdiği inancını toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak amacıyla, önce-

likle Üniversitenin öğrencilerine, işçilerine, idari ve akademik personeline daha sonra özellikle

kırsal alanda ve kentsel alanda yaşayan ailelere resmi nikâhın önemi, küçük yaşta kız çocuk-

larının evlendirilmemesi, bakabileceği kadar çocuk doğurması, töre ile açıklanan baskılardan

korunması ve benzeri eğitim programları hazırlamak ve seminerler vermek,

g) Yozgat ve çevre illerdeki üniversitelerin bünyelerinde bulunan kadın sorunları ko-

nusunda faaliyetlerini sürdüren merkezlerle işbirliği gerçekleştirerek rehberlik etmek,

ğ) Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, Merkezin yönetiminde kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite

öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir.

Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür

Yardımcısı ikinci kez görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardım-

cısı vekâlet eder.

(2) Müdür, Merkezin amaçlarını etkin olarak yerine getirmekten, çalışmaların düzenli

bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b)Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkan-

lık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektör onayına sunmak,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği

beş üyeden olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına

mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-

luğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak; çalışma gruplarının çalışmalarını

takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gündemdeki ilgili projeleri hazır-

layarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve sonraki yılın çalışma prog-

ramlarını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak

kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışma-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma ve Uygu-

lama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; evrensel ölçüde benimsenmiş olan bilimsel stan-

dartların yaygınlık ve derinlik kazanmalarını teminen, öncelikle Türkiye’de olmak üzere, gü-

nümüz dünyasında yükseköğretimin akademik, ekonomik, siyasal, hukuki ve kültürel boyutları
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üzerine bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim yapmak; bilimsel toplantılar düzenlemek,

yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak

ve yükseköğretim meselelerine yönelik strateji ve politika önerileri oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak,

projeler yürütmek, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.

b) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya

bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

c) Projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

ç) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla il-

gili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.

d) Müfredat geliştirme, ders tasarımı ve ders izlencelerinde mükemmeliyet çalışmala-

rına destek vermek.

e) Akademik performans sistemleri geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek.

f) Yükseköğretim alanındaki konularda lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve Üniver-

sitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak.

g) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek ve bunları yaygınlaştır-

mak amacıyla bir web sitesi oluşturmak.

ğ) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak.

h) Yükseköğretim konularında bir uzmanlık kütüphanesi oluşturmak.

ı) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürüt-

mek, bu projeler için destek sağlamak.

i) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.

j) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl

için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

Gerekli hallerde Müdür aynı usul ile görevden alınabilir.
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(2) Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim ele-

manları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerebilir.

Müdür yardımcısı, en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya

herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre öne-

rebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine ge-

tirir; görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olur ve Müdürün verdiği yetki çerçe-

vesinde, Merkezin idari işlerini yürütür, temsil eder ve Merkezle ilgili işlemleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek,

e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Mü-

dürün teklifi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Üniversite Yö-

netim Kurulu tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam

beş kişiden oluşur. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usul ile gö-

revden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle yeniden

seçim yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev ya-

parlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, belirlenen gün-

demle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve

bunları yürütmek,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile plan, bütçe ve programları karara bağla-

mak,

c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek,

ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak,

d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak,
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e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek

karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kuru-

lunun Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alan-

larında uzman ve deneyimli kişiler arasından önereceği, Rektör tarafından görevlendirilen en

fazla yirmibeş kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun tabii üyesi ve başkanıdır. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden

görevlendirilebilir. Gerekli hallerde aynı usulle Danışma Kurulu üyeleri görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün veya Yönetim Kurulu-

nun daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-

rarlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim

Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(5) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve

Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan

Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİSMER)’nin

amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Kasta-

monu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİSMER)’nin amaçla-

rına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini (KİSMER),

c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konu-

sunda her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yap-

mak,

b) Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde iktisadi sorunlara yönelik araştırma ve

uygulamalar yapmak, bunları organize etmek ve öneriler getirmek,

c) İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda araştırmalar yaparak bu araştırma so-

nuçlarını raporlamak ve periyodik yayınlar ile paylaşmak,

ç) İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda yapılacak olan araştırmaları planlamak,

bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak,

d) Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konu-

sunda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak,
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e) Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde firmaların organizasyon, yönetim ve diğer

sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapmak,

f) İhtiyaç duyulduğu durumlarda başta Kastamonu Üniversitesi ile diğer üniversiteler

ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

g) İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda çalışmalar yürüten çeşitli kurum ve

kuruluşlara imkânları doğrultusunda destek sağlamak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyet alanı ile akademik çalışmalarda bulunan Üniversite

öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Mü-

dür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Mü-

dür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim

Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi

altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve top-

lantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek,

e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak

Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve karşılıklı iş birliğinde bulunmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 9 – (1) Çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere yılda bir kez top-

lanır. Rektör tarafından her üç yılda bir atanan Rektör Yardımcısı, Kastamonu Valiliği, Kasta-

monu Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerinin

de içinde olabileceği en fazla altı kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.
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Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye

atanabilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğun-

lukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir. Danışma Kurulu, Merkezin

danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildirmek,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yeni fikirler vermek,

c) Merkeze sunulan projelere ilişkin görüş bildirmek,

ç) Merkez karar organlarına her kademede yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye,

Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl sü-

reyle atanır. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması

halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye atanabilir. Yönetim Kurulu, Merkezin ka-

rar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir kez toplanarak Merkezin yönetim faaliyetlerini yürütmek,

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek,

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluştur-

mak,

f) Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesinde

kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İlgili bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim

üyeleri ve öğretim görevlilerini,

b) Başkoordinatör: Tıp eğitim programının yürütülmesinden ve denetlenmesinden so-

rumlu ve dönem koordinatörleri ile birlikte çalışan öğretim elemanını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen öğretim ele-

manını,

ç) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’teki her bir dönemde hibrit sisteme göre bir arada

öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,

d) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

e) Dönem: Toplamı en az yirmi sekiz haftalık zaman dilimini kapsayan iki yarıyıldan

oluşan bir ders yılını,

f) Entegre sistem: Dönem I, II ve III’te farklı derslerin benzer konularının bir arada iş-

lendiği eğitim-öğretim modelini,

g) Fakülte: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Fakülte Eğitim Komisyonu: Dekan, Başkoordinatör, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabi-

lim Dalı Başkanı ve Dönem Koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

h) Hibrit sistem: Entegre Sistem ve Probleme Dayalı Öğrenim ortak uygulamalarını,

ı) İntörnlük: Dönem VI’da, klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içe-

ren stajlardan oluşan 12 aylık bir eğitim - öğretim sürecini,

i) Koordinatör: Her bir dönemin eğitim - öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi

ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim elemanını,
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j) Kurul kredisi: Bir kurulun başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması ge-

reken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödev-

ler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri ifade eden değeri,

k) Mütevelli Heyeti: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Ortak zorunlu dersler: Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen ders-

leri, 

m) Probleme dayalı öğrenim: Dönem I, II ve III’te tüm dönem boyunca devam eden

küçük grup uygulamalarını kapsayan mesleki beceri eğitimini,

n) Seçmeli dersler: Fakülte Kurulunca belirlenen ve öğrencilerin meslek dersleri dışında

tercihen alacakları dersleri,

o) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

ö) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,

p) Staj: Dönem IV ve V’te klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik

olarak yapılan eğitim-öğretimi,

r) TEBAD: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalını,

s) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile

Yatay Geçiş ve Muafiyet

Kayıt

MADDE 4 – (1) Kayıt işlemlerinde 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Kayıt yenileme

MADDE 5 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her öğretim yılı başında

Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yeniletmek zorundadır. Kayıt

yenileme işleminin yapılması için ilgili öğretim yılı ücretinin ödenmiş olması gerekir. Maze-

retleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde kayıt

yaptırabilir.

(2) Birinci dönemde yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci dönemde yer

alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci pasif öğrenci

statüsüne girer, o dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve

sınavlara giremez. Bu süre kanunda belirtilen eğitim - öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi

içinde kaydını yeniletmeyen öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması koşuluyla

kaydına, Fakülte Yönetim Kurulu önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
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İlişik kesme

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurarak

istedikleri takdirde kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğretim ücretinin iadesi ile

ilgili hususlarda KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, öğrencinin kay-

dının silindiği Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesine yatay geçiş ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kuru-

lunun ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kon-

tenjanlar çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken fakülteye

kayıt yaptıran öğrenciler, kesin kayıt yaptırdığı dönemin ders ekle-sil süresinin sonuna kadar,

daha önce öğrenim gördüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim ku-

rumlarında aldığı ve başarılı olduğu müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak

için onaylı not döküm belgesi ve bir dilekçeyle Fakülte Dekanlığına başvurabilir. Muafiyet iş-

lemleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Eğitim - öğretim, Fakülte Eğitim Komisyonunca önerilen, Fakülte

Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim - öğretimin aşamaları

MADDE 10 – (1) Fakültenin eğitim - öğretim süresi altı dönemdir. Her dönem en az

yirmi sekiz hafta sürelidir. 

(2) Tıp doktorluğu düzeyinde yapılan eğitim - öğretim üç aşamadan oluşur;

a) Temel Tıp Bilimleri: Her biri bir eğitim - öğretim yılını kapsayan Dönem I, II ve III

olmak üzere üç dönemden ibarettir.

b) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar ça-

lışmalarını içine alan ve her biri bir eğitim - öğretim yılını kapsayan Dönem IV ve V olmak

üzere iki dönemden ibarettir.

c) İntörnlük: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik

eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI’dan ibarettir.

Eğitim - öğretim şekli

MADDE 11 – (1) Dönem I, II ve III’te entegre sistem, probleme dayalı öğrenim ve

mesleki beceri eğitimlerini kapsayan hibrit sisteme göre eğitim-öğretim yapılır. Dönem IV, V

ve VI’da eğitim - öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Dönem I, II ve III’te sınıf geçme esasına,

Dönem IV, V ve VI’da staj geçme esasına dayalı sınıf geçme sistemi uygulanır.
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Eğitim - öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde

belirtildiği şekilde azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Fakülteden bu süre içinde

mezun olamayanlar için ise yine 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, İzinler ve Mazeretler

Derslere devam

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere devam şartlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Dönem I, II ve III’te yer alan her bir ders kurulunun sınavına girebilmek için, o ders

kurulunda yer alan teorik derslerin % 70’ine, pratik uygulamaların % 80’ine katılmaları zo-

runludur.

b) Dönem IV ve V’te her staj için, teorik derslerin % 70’ine, pratik derslerin % 80’ine,

Dönem VI’da ise her bir staj süresinin % 80’ine devamları zorunludur.

c) Pratik ve/veya teorik derslerden devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler, ilgili kurul

sonu sınavına giremezler.

ç) Yılsonu toplam pratik ve/veya teorik derslerin devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler

final veya bütünleme sınavlarına giremezler.

(2) Devamın denetimi Dekanlıkça uygun görülen bir yöntemle yapılır.

İzinler

MADDE 14 – (1) Öğrencilere, belgeleyecekleri haklı ve geçerli nedenlerinin bulunması

halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en fazla bir dönem olmak üzere toplamda

en fazla üç dönem izin verilebilir. Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı

halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir: 

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili

mazereti, 

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olay-

lar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi, 

c) Mahallin mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile

tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, 

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumun-

dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması, 

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-

dırılması suretiyle askere alınması, 
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f) Öğrencinin tutukluluk hali, 

g) Fakülte yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çık-

ması.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen kayıt dondurma sebebinin kabul edilebilmesi

için kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerin yurt dışına gidiş ve dönüşlerini gösteren

resmi belgeleri Dekanlığa vermeleri gerekir.

(3) Kayıt dondurma bir dönem için yapılır. Yarım dönemlik veya daha az süreli kayıt

dondurma yapılamaz. Öğrencilerin bir defada en çok bir yıl kayıt dondurmalarına izin verilir. 

(4) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını, kayıt dondurmayı gerektiren sebeplerin

ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde yapmaları zorunludur.

(5) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri gösteren bel-

geleri de ekleyerek kayıt dondurma talep formu doldurarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne

yaparlar. 

(6) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-

rilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngö-

rülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faa-

liyetleri ile sınavlara katılamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenci belgesi alamaz.

Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

(7) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeniyle tüm öğretim süresi içinde

devamsızlığı iki dönemi aşan öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu

öğrencilerden yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu sağlık raporu Fakülte Yönetim Kuru-

lunca incelendikten sonra öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir. Öğ-

renimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin fakülte ile ilişikleri kesilir. 

(8) Ülkemizi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faa-

liyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunca derslerden ve ara sı-

navlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez, bu öğrenciler gire-

medikleri kurul sonu sınavı yerine mazeret sınavına alınırlar. Bu faaliyetlere katılacak öğren-

cilerin, söz konusu faaliyetten en az bir hafta önce dekanlığa yazılı olarak başvurmaları ve faa-

liyet sonunda katılım belgelerini teslim etmeleri gerekir. 

(9) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurt içi ve yurt dışı eğitim,

staj, araştırma, bilgi - görgü artırma gibi imkânların doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu

kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal

öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar

yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler her defasında kayıt yeniletmek

zorundadırlar. 

9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(10) Öğrenciler, Klinik Tıp Bilimleri ve İntörnlük aşamalarında gideceği üniversitede

ilgili anabilim dalında staj yapacağına dair kabul yazısı, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun

oluru ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim - öğretimin stajlarından bazılarını yurt içi

veya yurt dışındaki bir başka üniversitede yapabilirler. 

(11) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücreti ve bursu ile ilgili

durumu hakkında KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği hükümleri ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Mazeretler

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin mazeretleri, haklı ve geçerli nedenlerin, birinci ve ikinci

dereceden yakınının vefatı, toplumsal olaylar, kazalar, sağlık sorunları, doğal afetler ve hukuken

mücbir sebep sayılan haller varlığı halinde değerlendirilmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar

verir. 

(2) Mazeret sınavları sadece kurul sonu sınavları için geçerlidir. Yılsonu final ve bü-

tünleme sınavlarında mazeret geçerli değildir. Ancak, herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği,

sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci

derecede yakınının hayati tehlike taşıdığının resmi makamlarca onanması ve benzeri durum-

larda bütünleme veya mazeret sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tara-

fından verilebilir. 

(3) Sağlık nedeniyle alınacak raporların tam teşekküllü resmi ve özel sağlık kurumla-

rından alınmış olması esastır.

(4) Sağlık raporları, ait olduğu gün veya günlerdeki sınavları kapsar. Raporlu öğrenci,

raporlu olduğu tarihlerde yapılan sınavlara alınmaz.

(5) Mazereti olan öğrenciler, sınavların sona erdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü

içinde mazeretini Dekanlığa dilekçe ile bildirir. Üç iş gününden sonra verilen mazeretler kabul

edilmez.

(6) Alınan sağlık raporlarından, sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyece-

ğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Yukarıdaki devam ile ilgili kurallar, bilim dalı ve anabilim dalları dersleri, ders ku-

rulları, stajlar ve dönemler için geçerlidir. 

(8) Herhangi bir ruhsal veya bedensel rahatsızlığı nedeniyle öğrenim süresi içinde de-

vamsızlığı iki dönemi (yılı) aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerini belirten yeni

bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor

süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Not Değerlendirmeleri, Sınavlar, Dönemler ve

Başarı Denetimi

Puan, harf notu ve katsayı

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu

ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)Puan Aralığı Verilen Not Katsayı

90-100 A 4,0

85 - 89 A- 3,7

80 – 84 B+ 3,3

75 - 79 B 3,0

70 - 74 B- 2,7

65 - 69 C+ 2,3

60 - 64 C 2,0

55 - 59 C- 1,7 (Ortak zorunlu ve seçmeli dersler için Şartlı Geçer)

50 - 54 D+ 1,3 (Ortak zorunlu ve seçmeli dersler için Şartlı Geçer)

40 - 49 D 1,0 Kalır

0 – 39 FF 0,0 Kalır

b) Diğer harf notları şunlardır:

1) FG = Sınava Girmedi,

2) FX = Devamsız,

3) I = Eksik,

4) S = Yeterli,

5) U = Yetersiz,

6) T = Transfer,

7) P = Devam Eden.

(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi ba-

şarmış sayılır.

(3) Ortak zorunlu veya seçmeli dersler için bir veya birkaç dersten C- veya D+ notla-

rından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00

veya daha yüksek olması gerekir. Yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler

bu derslerden başarısız olmuş sayılır. Herhangi bir dönemde veya yılda FF, D, FX veya U not-

larından birini alan ya da sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Kredilendirme, ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 17 – (1) Krediler, Yükseköğretim Kurulu tarafından, programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi ara-
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lığı ve öğrencilerin çalışma süreleri göz önünde tutularak Fakülte Kurulu önerisi ile Senato ta-

rafından belirlenir. Ders kredilerinin hesaplanmasında öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve

yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik

veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma

saatleri de göz önünde bulundurulur. Altı yıllık tıp eğitimi boyunca alınması gereken derslerin

toplam karşılığı en az 360 AKTS olmak üzere, her dönemde en az 60 AKTS ders olacak şekilde

program düzenlenir. Kredilerin tam sayı olarak verilmesi tercih edilir. Zorunlu hallerde buçuklu

krediler verilebilir. 

(2) Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı pu-

anlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması

elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden

aldığı son harf notu dikkate alınır.

Başarı denetimi

MADDE 18 – (1) Bir dersten, ders kurulundan ve/veya stajdan A, A-, B+, B, B-, C+,

C ve S notlarından birini alan öğrenci o dersi, ders kurulunu ve/veya stajı başarmış sayılır. Geç-

me puanı altmıştır. Dönem boyunca devam eden derslerde başarı puanı, kurul sonu sınavları

puan ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu final veya bütünleme sınav puanının % 40’ının top-

lamına eşittir. Bu oranların hesabında kesirler aynı şekilde korunur. Ancak başarı notu verilirken

kesirli sayılar bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yöntemle

tam sayıya çevrilir. Dönem sonu final veya bütünleme sınavından en az 50 puan alamayan öğ-

renciler başarısız kabul edilir ve FF notu ile değerlendirilir. Blok halinde uygulanan ders ku-

rullarında, kurul sonu sınavından veya bütünleme sınavından alınan puan başarı puanı olarak

kabul edilir. 100 puan üzerinden hesaplanan puanlar 17 nci maddede belirtildiği şekilde başarı

notuna ve katsayısına çevrilir. Sınav sonuçları not veya puan olarak ilan edilir.

(2) Ortak zorunlu dersler için C-, D+ notlarından birini alan öğrenci o dersi şartlı geçer.

Ortak zorunlu derslerden herhangi birinden C-, D+ notlarından birini alan öğrencinin bu ders-

lerden başarılı sayılabilmesi için bu derse kaydolduğu dönemdeki derslerin dönem ağırlıklı not

ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Ortak zorunlu

derslerde ders geçme esası uygulanır. Bir üst döneme geçmede ortak zorunlu derslerin başarısı

göz önünde bulundurulmaz. Şartlı geçer (C-, D+) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sı-

navları sonrasında yapılır.

(3) Seçmeli dersler öğrencinin tercihine bırakılır, başarısız olduklarında dersi tekrar

edebilir veya değiştirebilir ve başarısız olduğu ders yerine saydırabilir.

(4) Notlar 100 puan üzerinden tam sayı olarak verilir. 0,5 ve üzeri kesirler tam sayıya

tamamlanır. 0,5’in altındaki kesirler silinir. Ham başarı notları 17 nci maddede belirtildiği şe-

kilde katsayılara ve harf notlarına dönüştürülür.
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Ders kurulu ve ders kurulu sınavları

MADDE 19 – (1) Eğitim - öğretim, Dönem I, II, III’te her dersin ders konuları arasında

koordinasyon esasına göre düzenlenmiş Hibrit Sistem ile yürütülür ve bu dönemlerde bir yıl

bir bütündür. Dönem IV, V, VI’da ise her staj bir derstir.

(2) Ders Kurulu sorumluları; Dekan veya görevlendireceği bir Dekan yardımcısı, Dekan

tarafından atanacak olan Başkoordinatör, Başkoordinatör yardımcıları, ilgili dönemin koordi-

natörü ve yardımcıları ve ilgili ders kurulunda görevli anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşur. 

(3) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul

içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, De-

kanlıkça eğitim - öğretim yılının başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders

kurulu sonunda sınav, teorik ya da teorik ve pratik olarak yapılır.

(4) Ders kurullarında sınav soruları, kurulda dersi olan her bir anabilim dalının teorik

ve pratik olarak verdiği toplam ders saati sayısına göre paylaştırılır. Pratik sınavları her bir ders

kurulu sonunda yapılır. TEBAD tarafından yürütülen dersler teorik ve/veya pratik dersler olarak

Hibrit Eğitim Sistemi içinde yer alır.

Sınav tarihleri ve şekli

MADDE 20 – (1) Sınavlar ilan edilen tarihlerde yapılır. Ancak gerekli hallerde Fakülte

Kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen sınav tarihlerini yeni belirlenen sınav tarihin-

den en az üç iş günü önceden ilan etmek şartıyla değiştirilebilir. 

(2) Sınavlar teorik (yazılı ve/veya sözlü) ve pratik (yazılı ve/veya sözlü) olarak yapıla-

bilir. Dönem I, II ve III’te gerekli hallerde pratik sınavı yapılmayabilir. 

(3) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen

öğrenciye “FG” notu verilir. Sınavın bir bölümüne girmeyen öğrenciye, sınavın o bölümü için

sıfır puan verilir.

(4) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden veya bunlara

teşebbüs eden öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili

hükümleri uygulanır. 

(5) Ortak zorunlu derslerin (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil)

sınavları ve değerlendirmeleri, KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğine göre ve varsa ilgili birim uygulamalarına göre yapılır. Bu derslerden başarısız

olan öğrenciler üst dönemlere geçebilirler. Ancak Dönem III’ün sonuna kadar bu derslerden

başarılı olamayan öğrenciler bir üst döneme devam edemezler. 

(6) Gerek görüldüğünde sınavlar Fakülte Kurulu kararı ile mesai saatleri dışında veya

milli ve dini bayramlar haricindeki cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. 

(7) Her öğrenci, sınav süresince sınav kurallarına uymak, öğrenci kimlik kartını yanında

bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadır. 
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(8) Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesiyle ilgili esaslar Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders kurulu sınav puanı ve değerlendirme

MADDE 21 – (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik

ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesap-

lanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

(2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Teorik Puan: Her ders kurulu sonunda yapılan teorik sınavın puanı hesaplanırken

baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II, III için baraj uygulaması ders ve ders grupları şeklinde

yapılır. Buna göre kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından % 50’lik başarı sağlanmış

ise derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu

oluşturan derslerin bir veya birkaçından % 50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya derslere

ait teorik tam puanın % 50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir.

Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya

derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplana-

rak kurul sonu teorik puanı bulunur.

b) Pratik Puan: Kurul sonu pratik sınavda verilen puandır. Ders kurulu teorik sınavının

puanına eklenir.

Dönem sonu final sınavı ve dönem sonu bütünleme sınavı

MADDE 22 – (1) Dönem I, II, III’te, son ders kurulu sınavının bitiminden itibaren en

erken yedi gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu genel sınavı (final) yapılır.

Bu sınav teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında

olduğu gibidir. Ortak zorunlu derslerin genel sınavı akademik takvimde belirtilen tarihler ara-

sında Rektörlük tarafından belirlenen yer, gün ve saatte yapılır. Seçmeli derslerin genel sınavı

Rektörlük tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(2) Dönem I, II ve III öğrencileri, ders kurulları not ortalaması % 80 ve üzeri olduğunda

dönem sonu genel sınavına girmeden sınıf geçme hakkı elde ederler. Bu durumda olan öğren-

cilerin final sınavından yedi gün öncesine kadar Tıp Fakültesi Dekanlığına dönem sonu genel

sınavına girmeden direkt geçişten yararlanmak istediklerine dair bir dilekçe ile başvurmaları

gerekir. Başvuran öğrencilerin dönem sonu genel sınav notu ders kurullarının not ortalaması

olarak kabul edilir. Başvurmayan öğrenciler dönem sonu genel sınavına girmek zorundadırlar. 

(3) Bu sınavda başarısız olanlar için dönem sonu bütünleme sınavı teorik ve/veya pratik

olarak, dönem sonu final sınavından en az on gün sonra yapılır. Sınav sorularının dağılımı,

ders kurulu sınavında olduğu gibidir. Dönem sonu bütünleme sınavında başarısız olan öğren-

ciler aynı dönemi tekrar ederler.
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Dönem sonu sınavlarında değerlendirme

MADDE 23 – (1) Dönem sonu sınavlarında pratik sınavlar, teorik sınavdan ayrı olarak

sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Dönem sonu sınavlarında bir derse ayrılan teorik ve pratik

sınav puanları, o dersin teorik ve pratik ders saatleri oranı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde

belirlenir:

a) Dönem sonu sınavlarında değerlendirme, ders kurul sonu sınavları için belirlenen

kurallar uyarınca yapılır.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem başarı notu; ders kurulu sınavları pu-

anlarının aritmetik ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu sınavı puanının % 40’ının toplanma-

sıyla bulunan puana karşılık olan harf notudur.

c) Dönemi başarmak için, dönem sonu final ya da bütünleme sınavından en az 50 puan

alınması ve dönem başarı notunun en az C olması gerekir.

ç) TEBAD tarafından yürütülen uygulamalı derslerde uygulamaya katılmayan öğren-

cilerin puanlarından katılmadıkları dersler için fakülte kurulunca belirlenen oranda puan dü-

şürülür.

d) Zorunlu derslerin final ve bütünleme sınavları ortak olarak (Dönem I, II, III) birlikte

sınav haftasında yapılır ve her biri bireysel olarak değerlendirilir. Geçmek için % 60’lık başarı

sağlanması gerekir. 

e) Seçmeli derslerden başarılı olabilmek için; öğrenci, seçmeli dersin genel veya bü-

tünleme sınavında tam notun en az % 60’ını almak zorundadır. 

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, sınav sonrası ilan edilen sorulara ve cevap anahtarına

ilanından itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak Tıp Fakültesi Dekanlığına itirazda bulunabi-

lirler. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri ve dönem koordinatörlüğü tarafından incelenir ve ge-

rekli görülürse düzeltme yapılır.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına notların ilanından itibaren üç iş günü içinde ilgili dö-

nem koordinatörlüğüne itiraz edebilirler. İtiraz üzerine yapılacak inceleme sonucunda ancak

maddi hata tespit edilirse gerekli düzeltmeler yapılır. İtirazlar, Fakülte Yönetim Kurulu tara-

fından kesin olarak karara bağlanır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez. İtiraz De-

kanlıkça yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Her türlü sınav sonuçları süresiz, sınav soru

ve cevap kâğıtları ise beş yıl süreyle saklanır.

Mazeret sınavı

MADDE 25 – (1) Kurul sonu sınavlarına mazereti nedeni ile giremeyen ve mazereti

Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ma-

zeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi yöntem ile yapılacağı dönem koordinatörleri tara-

fından belirlenir.
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Stajların tamamlanması ve staj sınavı

MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V'teki dönüşümlü stajlar, sadece akademik takvimde

belirtilen eğitim - öğretim dönemi içinde yapılır. Devam şartını yerine getiren öğrencilere her

stajın sonunda staj sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve pratik olarak gerçekleştirilir. Sınava devam

edebilmek için sınavın her aşamasından, 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ge-

rekir. Pratik ve sözlü sınavların en az iki öğretim üyesi/öğretim elemanı tarafından yapılması

gerekir. Ancak yeterli öğretim üyesi olmayan stajlarda tek öğretim üyesi/öğretim elemanı ta-

rafından da sözlü sınav yapılabilir. Staj sınavı, dönem sonu genel sınavı niteliğindedir.

Staj bütünleme sınavları

MADDE 27 – (1) Staj sınavında başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır.

Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Staj bütünleme sınavları, dönemin en son stajının bi-

timinden en erken beş gün sonunda yapılır. Staj bütünleme sınavları yirmi bir günlük süre

içinde tamamlanır. Ancak bir üst döneme geçebilecek durumda olan öğrenci için stajların biti-

minden en erken beş gün sonra bütünleme sınavı yapılır. Birden fazla bütünleme olması duru-

munda on günlük süre içinde bütünleme sınavları tamamlanır.

(2) Dönem IV ve V’te staj bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan

öğrenci stajı tekrarlar. Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden

staj alamazlar.

(3) Dönem IV ve V’teki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj

gruplarından birisine intibakları, dönemin hangi aşamasında olursa olsun en geç otuz gün içinde

dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği staj

takvimi çerçevesinde uygulanır.

Staj başarı notu

MADDE 28 – (1) Staj başarı notu, pratik sınav puanının % 60’ı ile teorik sınav puanının

% 40’ının toplanmasıyla hesaplanır. Stajı başarmak için staj başarı notunun en az 60 (C) olması

gerekir. Bütünlemelerde de staj başarı notu aynı yöntem ile hesaplanır.

(2) Staj sınav sonuçları, her staj döneminin sonunda Anabilim Dalı Başkanlıkları tara-

fından Dekanlığa, pratik ve teorik sınav sonuçları ayrı ayrı belirtilerek ve elde edilen staj başarı

notu ile birlikte sınavı takiben en geç üç iş günü içinde bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

İntörnlük ve Başarı Notu

İntörnlük

MADDE 29 – (1) Dönem V’in tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler intörn-

lüğe takip eden ayın ilk günü veya on altıncı günü başlatılır. İntörnlük süresi, zorunlu ve seçmeli

stajlardan oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim

dalında, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahadeleri ve
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epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klini-

kopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlendirme

sonuçları anabilim dalınca puan ve harf notu olarak Dekanlığa stajın sonunda en geç üç iş günü

içinde bildirilir. Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci, mezun olabilmek

için, o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

(2) Seçmeli stajların süresi ve hangi anabilim dallarında seçmeli staj gruplarının oluş-

turulacağı, her yılın başında ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile eğitim komisyonunca dü-

zenlenerek, Fakülte Kurulunun onayından sonra ilan edilir. Dönem koordinatörlüğü, öğrenci-

lerin seçmeli staj grup dağılımlarını, başvuru dilekçelerinde belirttikleri tercihlerini göz önünde

bulundurarak tespit ve ilan eder.

(3) Dönem VI stajlarında başarısızlık halinde sınırsız tekrar hakkı verilir. Sınırsız hak

kullanma durumunda olan öğrencilerin öğrenim ücretleri hakkında KTO Karatay Üniversitesi

Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Dönem başarı notu

MADDE 30 – (1) Dönem IV, V, VI’da, dönem ağırlıklı not ortalaması, o döneme ait

stajların başarı notlarının ağırlıklı not ortalamasıdır.

Mezuniyet

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin Fakülteden mezun olabilmesi için mezuniyeti için ge-

rekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı

ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Mezuni-

yetler Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir.

(2) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri dönem notlarının ortalamasıdır. Bu genel başarı

notu olup öğrencinin mezuniyet notudur. 

(3) Süresinde mezun olamayan öğrencilerin öğrenim ücretleri hakkında KTO Karatay

Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Diplomalar

MADDE 32 – (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan öğrencilere Tıp Fakültesi

diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, bir defaya mahsus olmak

üzere öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir. 

(2) Fakültenin ilk iki/dört yarıyıl döneminin/sınıfının bütün derslerini başardığı halde,

bu programın bütününü tamamlayamayan veya öğrenimine devam etmek istemediğini yazılı

olarak bildiren öğrencilere, istekleri halinde Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans Diploması ve

Diploma Eki verilir. Altı yıllık/on iki yarıyıl eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Tıp Dok-

torluğu Diploması ve Diploma Eki verilir. Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması ve Diploma

Eki alarak Fakülteden ilişiği kesilenler, daha sonra kendilerine tanınan yasal bir haktan yarar-

lanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, aldıkları diplomayı ve diploma ekini

iade etmek zorundadırlar.
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(3) Bir dönem sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak koşuluyla, o dö-

nem sonuna kadar alması gereken tüm ders, kurul veya stajları alarak başarılı olan ve dönem

ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstünde olan öğrenciler dönem yüksek şeref öğrencisi, 3,00 ile

3,49 arasında olan öğrenciler ise dönem şeref öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o dönem

sonunda Dekanlıkça dönem yüksek şeref veya şeref öğrencisi olduğunu gösterir bir belge ve-

rilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not

ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek şeref öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında

olan öğrenciler ise diploma şeref öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte

yüksek şeref veya şeref öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Fakülte Eğitim Komisyonu, Koordinatörler ve Görevleri

Fakülte Eğitim Komisyonu ve koordinatörler

MADDE 33 – (1) Fakülte Eğitim Komisyonu; dekan ve dekan yardımcıları, başkoor-

dinatör, başkoordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve TEBAD başkanından oluşur.

Dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren eğitimle ilgili kurul ve komisyon başkanları ile fakülte

öğrenci temsilcisi de dekanın davetiyle Fakülte Eğitim Komisyonu çalışmalarına katılabilir.

Dekan, Fakülte Eğitim Komisyonunun başkanıdır. Dekanın katılamadığı toplantılarda dekan

yardımcısı komisyona başkanlık eder.

(2) Başkoordinatör ve koordinatörler; dekan tarafından üç yıl için seçilirler. Başkoor-

dinatör ve her bir koordinatör için, kendisinin önerdiği en fazla iki öğretim üyesi veya öğretim

elemanı dekan tarafından üç yıl için yardımcı olarak görevlendirilir. Koordinatörler, Fakülte

Eğitim Komisyonunun tabii üyeleridir. Yardımcıları, koordinatöre çalışmalarında yardım eder-

ler ve koordinatörün bulunamadığı durumlarda yardımcılardan birisi eğitim komisyonuna davet

edilir.

(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi, koor-

dinasyonu, akademik takvimin hazırlanması ve eğitimle ilgili diğer sorunlar eğitim komisyonu

tarafından görüşülür ve öneriler hazırlanır.

(4) Başkoordinatör ve koordinatörlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda yardım-

cılarının da görev süresi sona erer.

Başkoordinatörün görevleri 

MADDE 34 – (1) Başkoordinatörün görevleri şunlardır:

a) Dönem koordinatörlüklerinin ilgili dönem eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek,

yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını hazırlama

süreçlerine katılmak, dönem programlarının birbirleri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz

önünde bulundurarak eğitim programını bütüncül olarak değerlendirip, son şeklinin verilmesini

sağlamak ve Fakülte Eğitim Komisyonuna sunmak.

b) Dönem koordinatörleri tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değerlen-

dirmek, son şeklini vererek Fakülte Eğitim Komisyonuna sunmak.
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c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin dü-

zenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

ç) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları ön-

lemek üzere programda değişiklik önerisini Fakülte Eğitim Komisyonuna sunmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle değerlen-

dirmek ve bu değerlendirmeyi Fakülte Eğitim Komisyonuna sunmak.

e) Öğrenci danışmanlığı sisteminin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek.

f) Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanlığın eğitim ve öğretim ile ilgili

olarak başkoordinatörlükten istediği diğer çalışmaları yapmak.

Koordinatörlerin görevleri 

MADDE 35 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim amaç ve hedeflerine uygun olarak anabilim dallarının görüşlerini

alarak ilgili dönemin ve eğitim kurullarının eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, yatay, dikey

ve derinlemesine entegrasyonu sağlayarak eğitim programını oluşturmak, programın eksiksiz

ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve Başkoordinatörlüğe önermek.

b) Akademik takvimi oluşturmak ve Başkoordinatörlüğe sunmak.

c) Döneme ait dersler ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin dönem amaç ve

hedeflerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Kurul sonu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarını hazırlamak, yürütmek ve analiz

etmek.

d) Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, başarıları düşük olan öğrencileri belirlemek

ve danışmanlarına bildirmek.

e) Notların otomasyon sistemine aktarılmasını sağlamak.

f) Öğrencilerin sınav soruları ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarına olan itirazlarını

inceleyerek Başkoordinatörlüğe bildirmek.

g) Ders Kurulunda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde

yapılmasını sağlamak, öğrencilerin devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek

öğrencileri Dekanlığa bildirmek.

ğ) Döneme ait ders ve stajların öğretim etkinliklerini izlemek, herhangi bir aksama du-

rumunda gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde Fakülte Eğitim Komisyonuna bildirmek.

h) Dönem sonu raporu hazırlamak, Başkoordinatörlüğe göndermek ve gerektiğinde Fa-

külte Eğitim Komisyonuna sözlü olarak sunmak.

Başkoordinatör yardımcıları ve koordinatör yardımcılarının görevleri

MADDE 36 – (1) Başkoordinatör yardımcıları ve koordinatör yardımcılarının görevleri

şunlardır:

a) Başkoordinatör/koordinatöre işlerinde yardımcı olmak, verdiği görevleri yapmak,

b) Başkoordinatör/koordinatör bulunmadığı zaman görevlerini yerine getirmek.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Ku-

rulunun ilgili mevzuatları ve KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL VE DOĞA ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve Merkezin çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve

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) Çiftlik: Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Uşak Üniversitesi Eğitim, Araştırma

ve Uygulama Çiftliğini,
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b) Danışma Kurulu: Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme,

staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek,

b) Tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip ederek modern yetiştirme ve ıslah

yöntemlerini uygulayıp geliştirmek, bölgesel problemler için çözüm üretmek ve bunları uygu-

lamaya aktarmak,

c) Tarımsal üretimde strateji geliştirmek, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak,

ç) Tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri ya-

pabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, bölgesel ve ulu-

sal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmasını kurmak ve bu işbirliğini sürdürülebilir

hale getirmek,

d) Çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri

vermek, doğa araştırmalarına destek vermek, doğanın korunmasını desteklemek ve yaban ha-

yatının devamlılığı için çalışmalar yapmak,

e) Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik uygulama ve

staj imkanları oluşturmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, tarımla ilgili yüksekokullar ve mes-

lek yüksekokulları ve ilgili diğer birimlerde yapılan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca

tek çatı altında birleştirmek,
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b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksek-

okullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri,

pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer temini, materyal ve hizmet sağ-

lamak,

c) Ön lisans ve lisans öğretim programlarında belirtilen staj için bina, misafirhane, ye-

mekhane, derslik, internet, sosyal alan, ulaşım, çiftlik çalışanları için büro, lojman gibi ola-

nakları sağlamak,

ç) Yürütülecek araştırmalar ile lisans ve lisansüstü tez çalışmalarının uygun ortamlarda

gerçekleştirilebilmesi için kurulacak Çiftlikte çalışanların, öğrencilerin ve araştırmacıların ih-

tiyaçlarını karşılayacak her türlü sosyal ve araştırma imkânlarını sağlamak,

d) Yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerin etkili ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi

için Çiftlik kurmak ve bu Çiftliğin altyapı imkanlarını sağlamak,

e) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında üretim planları yapmak, her türlü

bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek

arazi ve seralarda il ve bölgemiz için ekonomik değeri olan ve gelecek vaat eden bitki çeşitle-

rinin üretimi konusunda katkı sağlamak,

f) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda

üretimi, bitki ve hayvan sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji,

tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel

ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak,

g) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli bitki materyalleri ve damızlık hayvan üretimi için

gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluştu-

rulmasına katkı sağlamak,

ğ) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test

ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kay-

naklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi teknik personel

ve öğrencilere ve Üniversite dışı bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek

ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak,

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın materyali olarak kullanılabilecek

film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak ve bu amaçla kitle

iletişim araçlarından yararlanmak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve ulus-

lararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eği-

tim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araş-

tırma imkanlarını geliştirmek,

ı) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek

ve tarımsal ve doğa amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak,
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i) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağ-

lamak ve bu konuda denetim yapmak,

j) Üniversite kapsamında yapılacak çeşit, ilaç ve gübre denemelerine yönelik araştır-

malara destek vermek,

k) Projelerle bölgede tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisine yönelik

tedavi önermek ve gerektiğinde tedavi uygulamak,

l) Gıdalarda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak ve bu testleri rapor-

landırmak,

m) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak,

n) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak ve öneriler

geliştirmek,

o) Üniversite kapsamında yapılan su ürünleri yetiştiriciliği konusunda araştırma yapmak

veya yapılan araştırmaları desteklemek veya ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ö) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme teknikleri ve toprak

muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yaparak bölge çiftçilerine önderlik etmek,

p) Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili gelişmeleri izlemek ve sürece katkı sağlayacak nitelikte

anaç ve çeşit geliştirme çalışmalarında bulunmak,

r) Değişik ölçeklerde sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak,

s) Her türlü tarımsal konuda danışmanlık hizmeti vermek,

ş) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak, öneriler

geliştirmek,

t) Kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler, Mer-

kezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlar ile işbirliği olanaklarını

geliştirmek, konuyla ilgili yayınlar yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri

bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

u) Doğanın korunması ve yaban hayatın devamlılığının sağlanması yönünde yazılı ve

görsel bilgilendirmeler yapmak, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yap-

mak,

ü) Öğrencilere ve topluma doğa ve çevre bilincini kazandırmak için çeşitli toplantı, se-

miner, faaliyet ve aktiviteler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-

dirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlendiril-

diği usul ile görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

öğretim üyeleri arasından ve/veya yüksekokul ve/veya meslek yüksekokullarında konu ile doğ-

rudan ilgili alanlarda çalışan öğretim üyeleri arasından ve/veya tam zamanlı çalışan ziraat mü-

hendisleri arasından olmak üzere en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürü

görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez

Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde

müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Merkez Müdürü ve yardımcılarının görevle-

rine Rektör tarafından son verilebilir.

(3) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları Merkezin yönetiminden sorumludur.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yö-

netmek,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlük tarafından

görevlendirilmelerini sağlamak,

d) Faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına

sunmak,

e) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi işletmelerinin olanaklarının uyumlu ve ekonomik

biçimde koordinasyonunu ve faaliyetlerinin yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütül-

mesini sağlamak,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör ku-

ruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri al-

mak,

ğ) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları

ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkez Müdürü tarafından belirlenen görevleri yürütmek,
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c) Gerekli durumlarda Merkez Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet

etmek,

ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonu yürütmek ve yıllık faaliyet raporları başta

olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları, ilgili

fakülte ve yüksekokulların konu ile doğrudan ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

Merkez Müdürünün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Yönetim Kurulundaki öğretim

üyelerinin de görev süresi sona erer. Süresi biten ya da süresi dolmadan görevden ayrılan Yö-

netim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve

katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Rektördür. Görev vereceği Rektör yardımcılarından

birisi Rektörün katılmadığı toplantılarda Rektör vekili olarak Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.

(3) Yönetim Kurulu her yıl, en az iki kez gündemle toplanır. Rektör veya Merkez Mü-

dürü gerektiğinde Yönetim Kurulunu gündemli olarak toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çok-

luğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını

inceleyerek Rektörün onayına sunmak,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin

yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek,

ç) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak,

d) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yap-

mak,

e) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

f) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak,

g) Merkez Müdürünün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı,

Merkez Müdürü ve Rektör tarafından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden

üç, diğer fakülte ve meslek yüksekokullarından üç öğretim üyesinin üç yıl süre ile görevlendi-

rilmesi ile toplam dokuz öğretim üyesinden oluşur. Merkez Müdürünün değişmesi ya da görevin-
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den ayrılması ile Danışma Kurulundaki öğretim üyelerinin de görev süresi sona erer. Süresi

biten ya da süresi dolmadan görevden ayrılan Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendiri-

lebilir.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda Rektör

vekili Danışma Kuruluna başkanlık yapar.

(3) Danışma Kurulu her yıl, Rektör veya Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az iki

kez gündemle toplanır. Bu toplantılarda önceki işler hakkında bilgi alınır; gelecek dönemin ve

ertesi yılın planı görüşülerek önerilerde bulunur. Rektör veya Merkez Müdürü gerektiğinde

Danışma Kurulunu gündemli olarak toplantıya çağırır.

(4) Danışma Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy

çokluğu ile karar alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurulun ilk toplantısında Danışma Kurulu üyeleri arasından bir başkan yardımcısı

ve iki raportör seçmek,

b) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Tarım, doğa ve yaban hayatın güncel sorunlarını belirleyerek tartışma açmak ve çö-

züm önerileri oluşturmak,

ç) Danışma Kurulu üyesi kamu ve özel sektör kuruluşlarının materyal ve altyapı ola-

naklarının araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ortak kullanımını sağlayacak eşgüdüm çalış-

maları yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü-

kümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 46

(KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ

RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 701)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Kilit Denetim Konularının Bağımsız

Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı (BDS 701)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 701 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

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

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ; borsada işlem gören işletmelerin 1/1/2017 tarihinde ve

sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi diğer şirketlerin 1/1/2018

tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.

9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



9 Mart 2017 – Sayı : 30002                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2017 – Sayı : 30002



Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 47

(BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI

ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 210)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin

Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardı (BDS 210)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 210 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

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

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ba-

ğımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında

Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönem-

lerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 48

(ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA

KURULACAK İLETİŞİM HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla

Kurulacak İletişim Standardı (BDS 260)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 260 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

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

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üst

Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye De-

netim Standartları Tebliği No:8 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönem-

lerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 03/03/2017
KARAR NO : 2017/06
KONU : Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Kömür Rezerv Alanı ile 

Enerji Üretim Alanının Özelleştirilmesi    
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 28/02/2017 tarihli ve 1341 sayılı yazısına

istinaden;
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 5 inci fıkrası ve 4046 sayılı

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde, Elektrik Satış Anlaşması (ESA)
için geçerli olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenerek ESA’nın imzalanması ve
Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Kömür
Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirilmesi
amacıyla 06/02/2017 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

İhale komisyonu tarafından verilen, 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 5 inci fıkrası ve 4046 sayılı

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde, ESA için geçerli olacak elektrik
enerjisi birim satış fiyatının belirlenerek ESA’nın imzalanması ve Ankara ili, Nallıhan ilçesi,
Çayırhan mevkiinde bulunan Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim
Alanının “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirilmesi ihalesinde;

• En düşük teklifi veren, Kolin - Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu ile İhale
Şartnamesi çerçevesinde, 60,40 (Altmışvirgülkırk) ABD Doları/MWh elektrik enerjisi birim
satış fiyatı üzerinden ESA’nın imzalanmasına ve Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Ala-
nının işletme hakkının devrine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanmasına, Kolin
- Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu’nun ESA’yı ve devir sözleşmesini imzalamak-
tan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare le-
hine irat kaydedilmesine,

• İkinci sırada teklif veren Fina Enerji Holding A.Ş. ile İhale Şartnamesi çerçevesinde,
61,40 (Altmışbirvirgülkırk) ABD Doları/MWh elektrik enerjisi birim satış fiyatı üzerinden
ESA’nın imzalanmasına ve Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının işletme hakkının
devrine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanmasına, Fina Enerji Holding A.Ş.nin
ESA’yı ve devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Üçüncü sırada teklif veren IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş. ile İhale Şartnamesi
çerçevesinde, 62,40 (Altmışikivirgülkırk) ABD Doları/MWh elektrik enerjisi birim satış fiyatı
üzerinden ESA’nın imzalanmasına ve Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının işletme
hakkının devrine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanmasına, IC İçtaş Enerji
Yatırım Holding A.Ş.nin ESA’yı ve devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına, 
2) ESA ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer hususlar ile ilgili

iş ve işlemlerin  yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No: 2017/38 

Antalya Cumhuriyet BaĢsavcılığının 09/06/2016 tarih 2016/12859 Esas sayılı iddianamesi 

ile sanıklar Holger Pompetzki ve Saghar Razmi hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede 

Sahtecilik suçlarından TCK'nın 37/1 Mad. delaletiyle TCK'nun 207/1, 158/1-f, h, 53 maddeleri 

gereğince kamu davası açılmıĢtır. 

Sanıklar yurt dıĢında olup, kendilerine ulaĢılamamıĢtır. Ġlan tarihinden itibaren 15 gün 

içinde mahkememize müracaat etmedikleri takdirde, Ceza Muhakemesi Kanununun 248. maddesi 

gereğince kaçak olduklarına karar verilerek kanunda öngörülen tedbirlere hükmedileceği hususu 

ilanen tebliğ olunur. 

Sanık : HOLGER POMPETZKI 

Baba Adı : Bruno 

Anne Adı : Margarete 

Doğum Yeri - Tarihi : Hamburg - 09/05/1951 

Pasaport No : 9543234099D 

Sanık : SAGHAR RAZMĠ 

Baba Adı : Reza 

Anne Adı : Bilinmiyor 

Doğum Yeri-Tarihi : Esfahan - 20/09/1971 

Pasaport No : G2260151 1621 

—— •• —— 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 

ESAS NO : 2013/4 

KARAR NO : 2016/70 

KARAR TARĠHĠ : 15.04.2016 

SUÇ TARĠHĠ : 16.08.2005 - 10.11.2005 

SUÇ : Firar 

SEVK MADDESĠ : As. C.K.nun 66/1-a maddesi 

SANIK KĠMLĠĞĠ : Orhan SARIKAYA, (T.C. No. 21527109816) Hacı ve Emine oğlu, 

1970 doğumlu, Yozgat Aydıncık Kırımoluk nüfusuna kayıtlı. 

Kayıtlı adresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin LefkoĢa 

Büyükelçiliği 

HÜKÜM ÖZETĠ : Firar suçundan sanık Orhan SARIKAYA hakkında mahkememizce 

TCK'nın 67. 223/8 ve 353 sayılı Kanunun 220/2-c maddeleri uyarınca sanık hakkındaki KAMU 

DAVASININ ORTADAN KALDIRILARAK DÜġMESĠNE, sanığın yokluğunda verilen bu 

kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın 

yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, iĢ bu karara karĢı 353 sayılı 

Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri 

Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile baĢvurmak suretiyle temyiz yoluna 

gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur. 1526 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

ĠĢ bu DuruĢmasız ĠĢlere Dair Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün 

sonra ilgiliye tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya 

katılma isteği karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan 

zarar görmüĢ bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın 
vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe 

vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu 

bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile 

veya asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir 

beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir. 
Esas / Karar No : 2002/452 Esas, 2016/146 Müt. K. (TALĠ: 1064) 

Karar Tarihi : 29.06.2016 

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : CMK'nın 231/10'uncu Maddesi. 

Sanık Kimliği : Ayhan DOLAġIR (AKTAġ); Asım ve Sayme Oğlu 25.01.1979 

D.lu, ERZURUM/Tortum - Alparslan Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik 
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Karar : 2016/146 Müt. Sayılı DuruĢmasız ĠĢlere Ait Kararı ile tesis olunan 

hükmün açıklanmasına geri bırakılmasına dair kararın 

AÇIKLANMASINA YER OLMADIĞINA, DAVANIN DÜġMESĠNE. 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇERKEZKÖY-KAPIKULE SĠNYALĠZASYON SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN KESĠNTĠSĠZ GÜÇ 

KAYNAĞI TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/100174 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın  

     Adı ve Miktarı : Çerkezköy-Kapıkule sinyalizasyon sistemleri için 

kesintisiz güç kaynağı temini iĢi 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı’nda 30.03.2017 tarih saat: 14.00’te 
yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 30.03.2017 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1971/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 596,296 M³ 

MUHTELĠF BOYLARDA AHġAP TRAVERSĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE  

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

Ġhale Kayıt No : 2017/100840 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 596,296 M³ MUHTELĠF BOYLARDA AHġAP 

TRAVERSĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE 

ALIMI 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS 

FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 28.03.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2092/1/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 7 KALEM  

MAKAS CĠVATASI VE SOMUNUNUN TEKNĠK ġARTNAMEYE  

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2017/100855 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 7 KALEM MAKAS CĠVATASI VE 

SOMUNUNUN TEKNĠK ġARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI 
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3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS 

FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 30.03.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2092/2/1-1 

—— • —— 

ORTA AKDENĠZ (ADANA) BÖLGE KAN MERKEZĠ LABORATUVARININ ĠNġAAT, 

ELEKTRĠK, KLĠMA VE SOĞUK ODALAR TADĠLAT, BAKIM VE ONARIM  

HĠZMETĠ ALIMI ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orta 

Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi’nin ihtiyacı olan ―Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan 

Merkezi Laboratuvarının ĠnĢaat, Elektrik, Klima ve Soğuk Odalar Tadilat, Bakım ve Onarım 

Hizmeti‖ alımı iĢleri, mimari, elektrik uygulama projeleri, mahal listeleri, idari ve teknik 

Ģartnameler ve eklerinde belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif 

toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve ―Toros Mh. 78102 Sk. 

Serinyıldız Sit. D-Blok No: 4 Çukurova/ADANA‖ adresindeki Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan 

Merkezi’nden 300,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari, Teknik ġartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecek olup, 

0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 31.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan 

Merkezi’nin Toros Mh. 78102 Sk. Serinyıldız Sit. D-Blok No: 4 Çukurova/ADANA adresindeki 

Türk Kızılayı Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ 

olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 03.04.2017 günü saat 11.00’da Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan 

Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 2091/1-1 
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2 ADET CHECKPOĠNT 4800 GÜVENLĠK DUVARI VE AĞ GEÇĠDĠ CĠHAZLARI 

LĠSANSLARININ GÜNCELLENMESĠ ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet Checkpoint 4800 güvenlik duvarı ve ağ 

geçidi cihazları lisanslarının güncellenmesi iĢi, KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

Checkpoint markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2101/1-1 
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TARIM KREDĠ YEM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.’DE BULUNAN  

YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE AĠT HĠSSELER, SATIġ  

YÖNTEMĠYLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Yozgat İl Özel İdaresinden: 

TARIM KREDĠ YEM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.’nin 107.062.354,00.-TL.’lik 

sermayesi içerisinde, Yozgat Ġl Özel Ġdaresi’nin %3,1052 oranındaki iĢtirak hissesi, Yozgat Ġl 

Özel Ġdaresi (Ġdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında ―satıĢ‖ yöntemi ile 

özelleĢtirilecektir. 

 

ġĠRKETĠN ADI 

SATIġA 

KONU HĠSSE 

ORANI % 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ (TL.) 

ġARTNAME 

BEDELĠ 

(TL.) 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠH 

VE SAATĠ 

Tarım Kredi Yem 

Sanayi ve Ticaret 

A.ġ. 

3,1052 250.000,00 500,00 
27.03.2017 

Saat: 11.00’de 

 

1 - Ġhale; 4046 Sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında, kapalı 

zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle, PAZARLIK USULÜ ile 

gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine 

devam edilen teklif sahiplerinden hazır bulunanların katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilir. 

2 - Verilen teklifler herhangi bir Ģartı içeremez.  

3 - Ġhaleye gerçek veya tüzel kiĢiler ile ortak giriĢim grupları katılabilir. Yatırım fonları 

ancak Ortak GiriĢim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak GiriĢim Grupları sadece 

yatırım fonlarından oluĢamaz.  

4 - Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda, 

geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır. 

5 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartname ve eklerinin alınması zorunludur. Ortak 

GiriĢim Grubu üyelerinden birisinin Ġhale ġartnamesi alması yeterlidir.  

Yukarıda tabloda belirtilen ġartname bedeli:  

Yozgat Ġl Özel Ġdaresinin; T.C. Ziraat Bankası Yozgat Merkez ġube Müdürlüğü’ndeki 

TR92 0001 000 2573 2935 786-5004 veya Vakıflar Bankası Yozgat ġube Müdürlüğü nezdindeki 

TR 36000 1500 15800 7293643179 nolu hesaplarından birine, ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi 

veya tüzel kiĢi veya Ortak GiriĢim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça 
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belirtildiği ―Yozgat Ġl Özel Ġdaresi’nin Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.ġ.’deki hisse satıĢ 

ġartname Bedeli‖ ifadesini içerir Ģekilde yatırılarak, banka dekontu ile Yozgat Ġl Özel Ġdaresi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü veya Encümen Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi halinde, ihale 

Ģartnamesi temin edilebilecektir. Ġhale ġartnamesi ve eklerini almak için ödenen bedeller her ne 

suretle olursa olsun iade edilmez.  

6 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden 

sonuçlandırılacaktır. 

7 - Teklifler, Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 

yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar, Ġdarenin aĢağıda belirtilen 

adresine teslim edilmiĢ olacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Ġdareye intikal edecek 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

8 - Ġdare, ihale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. ÖzelleĢtirme 

iĢlemleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi değildir. Ġdare; ihaleyi yapıp yapmamakta, 

dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce 

duyurulacaktır. 

9 - SatıĢa konu hissenin yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere devri yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup, olmadığını, yürürlükteki 

mevzuatlar çerçevesinde önceden araĢtırmakla yükümlüdürler.  

10 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı 

Kanunla değiĢik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 

27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.  

11 - Ġhaleye ait bilgiler, 0 354 212 1048 - 0 354 212 1037 (Mali Hizmetler Müdürlüğü 

1130 veya Encümen Müdürlüğü 1170 dahili numaralı telefonlardan) ve www.yozgatozelidare.gov.tr. 

adresinden alınabilir.  

12 - Teklifler; Yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, A. Nohutlu Mah. Sakarya 

Caddesi Ġl Özel Ġdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan, Evrak Kayıt Servisine, (Teslim alma 

tutanağı karĢılığında) elden veya posta yolu ile teslim edilmesi zorunludur. Posta yolu ile teslimde 

her ne sebeple olursa olsun, meydana gelecek gecikme halinde, teklifler değerlendirmeye alınmaz 

ve ĠDARE’ye sorumluluk yüklenemez. 2037/1-1 
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4 KUTUPLU MIKNATIS ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında 4 Kutuplu Mıknatıs alımı 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 

uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/104251 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 210 35 86 - Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem 4 Kutuplu Mıknatıs Alımı 

b) Teslim yeri : Fizik Bölümü.(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Sarayköy Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi, 

Proton Hızlandırıcı Tesisi Kazan / ANKARA) 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası  

b) Tarihi ve saati : 31 Mart 2017 Cuma 11:00  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. Ġdari ġartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

4.2.1. Ġstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a- Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  

b- Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c- Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. Ġstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını           

(CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 
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4.2.3. Ġstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. Ġstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broĢür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. Ġstekli, teknik Ģartnamenin bütün maddelerine açık, anlaĢılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. OkunmuĢtur, anlaĢılmıĢtır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  

7 - Ġhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Ģubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 

120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 31/03/2017 Cuma günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere 

(BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2009/1-1 

————— 

MĠKRODALGA OTOKLAV REAKTÖRÜ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında Mikrodalga Otoklav Reaktörü alımı 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi 

(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/104327 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 210 35 86 - Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mikrodalga Otoklav Reaktörü Alımı 

b) Teslim yeri : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 70 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası  

b) Tarihi ve saati : 03 Nisan 2017 Pazartesi 11:00  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler  
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Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. Ġdari ġartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

4.2.1. Ġstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a- Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  

b- Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c- Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, 

4.2.2. Ġstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını          

(CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

4.2.3. Ġstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. Ġstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broĢür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. Ġstekli, teknik Ģartnamenin bütün maddelerine açık, anlaĢılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. OkunmuĢtur, anlaĢılmıĢtır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  

7 - Ġhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Ģubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 

120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 03/04/2017 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2010/1-1 
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BOJĠ DEMONTE TEMĠZLĠK ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/104139 
1 - Ġdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
Ġhale konusu iĢin niteliği,  
türü ve miktarı  : 40 Adet (20 lokoluk) DE 24000 tipi lokomotif, 30 Adet 

(10 lokoluk) E 43000 tipi lokomotif boji demonte temizlik 
iĢi teknik Ģartnamesine göre yaptırılacaktır. 

2 - Ġhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 22.03.2017 - Saat 14:00 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 
4 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

22/03/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
5 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2032/1-1 
—— • —— 

ERTELEME ĠLANI 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

―KINALI - TEKĠRDAĞ - ÇANAKKALE - SAVAġTEPE OTOYOLU PROJESĠ MALKARA - 
ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHĠL) KESĠMĠ YAP-ĠġLET-DEVRET 

MODELĠ ĠLE YAPILMASI, ĠġLETĠLMESĠ VE DEVRĠ PROJESĠNĠN YAPIM DÖNEMĠNĠN 
MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ ĠġĠ EK ĠLANI 

Ġhale ilanı 18.01.2017 tarihinde yapılan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-SavaĢtepe Otoyolu 
Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-ĠĢlet-Devret Modeli ile 
Yapılması, ĠĢletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Dönemi MüĢavirlik Hizmetleri ĠĢine ait daha 
önce 27.03.2017 saat 14:30 olarak açıklanan ihale tarihi 11.05.2017 saat 14:30 olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2086/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Gaziantep Zahit Kotku Vakfı 
VAKFEDENLER: Fetullah Ġyibükücü, Adnan Çokay, Ġbrahim Taha Kılcı, Mehmet Faruk 

Çeviker, Mehmet Ünal, Taner Saruhan, Mehmet Selim Akpolat, Ahmet Kenan Çeliker, ÖkkeĢ 
Sağlam 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Gaziantep 
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/12/2016 tarihli ve E:2016/14, K:2016/315 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiĢtirmek ve eğitmek. 
Fertlerin meĢru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karĢılamak ve vakıf 
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası Nakit) 
YÖNETĠM KURULU: Hüsamettin Fadıloğlu, Mehmet Faruk Çeviker, Fetullah 

Ġyibükücü, Taner Saruhan, ÖkkeĢ Sağlam  
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  
Aynı amaçlı baĢka bir vakfa intikal eder. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2084/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin O33-b numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 23.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2023/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin N33-c numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2024/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin N36-b numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2025/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin N34-d1 numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2026/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin N35-b numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2027/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin N36-a numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2028/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin N35-c numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2029/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/132902 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı DSĠ 21. Bölge Müdürlüğü  Ġl/Ġlçe Aydın 

Adresi 
Ġzmir Yolu 5. km Kuyulu Köyü 

Mevkii 
Tel-Faks 

0 256 219 39 20 

0 256 219 39 08 

Posta Kodu 09020 E-Mail dsi21@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ak-eli ĠnĢaat Ticaret Limited ġirketi  

Adresi 
Güzelyalı Mah. 81126. Sokak No: 5/A 

Çukurova/ADANA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0110039679  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
25143  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2085/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2096/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2097/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 162 - 10.02.2017  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 2503 - 10.02.2017  KAYSERĠ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 162 - 10.02.2017 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 2514 - 10.02.2017 KAYSERĠ 

 

• Yozgat Ġli, Sarıkaya Ġlçesi, Hasbek Köyü, 158 ada, 84, 85, 86 ve 89 parsellerine giren 

Höyükarkası Tümülüsünün;  

• Yozgat Ġli, Sarıkaya Ġlçesi, Ürkütlü Köyünde, 102 ada, 12 parselin içinde bulunan AktaĢ 

(I) ve 102 ada, 12 ve 17 nolu parsellerin bir kısmında bulunan AktaĢ (II) aynı zamanda 5 nolu 

hafriyat sahası içinde tespit edilen Tümülüslerin; 

• Yozgat Ġli, Sarıkaya Ġlçesi, Büyükçalağıl Köyü, 102 ada, 41, 48 ve 49 parsellerinin bir 

kısmında kalan Sarnıç Tepe Tümülüsünün; 

• Yozgat Ġli, Sarıkaya Ġlçesi, Hasbek Köyü, 102 ada, 3 ile 146 ada, 54 nolu parsllerin bir 

kısmında kalan Dolamaç Sırtı (I) ile 146 ada, 16 ve 54 nolu parsellerinin bir kısmında kalan 

Dolamaç Sırtı (II) Tümülüslerinin; 

• Yozgat Ġli, Saraykent Ġlçesi, Ozan Köyü 108 ada, 258, Sarıkaya Ġlçesi, Kemallı Köyü 

101 ada, 1 ve 132 ada, 1 ile Erbek Köyü 105 ada, 51 parsellerin bir kısmında kalan Düğmelitepe 

(I) ve Erbek Köyü 105 ada, 51 parselin bir kısmında bulunan Düğmelitepe (II) Tümülüslerinin; 

2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıdığı anlaĢıldığından kararımız eki sit 

fiĢlerindeki kadastral haritalarda iĢaretli alanların 1.derece arkeolojik sit alanı olarak; 

Yozgat Ġli, Sarıkaya Ġlçesi, Hasbek Köyünde bulunan, Hasbek Barajının gölet alanının bir 

kısmında kalan Akpınar Deresi Düz YerleĢiminin; 

III. derece Arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanlarında Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma ve kullanma 

koĢullarının geçerli olduğuna; kararımız eki listede kadastral durumları belirtilen taĢınmazların 

tapu kütüğü beyanlar hanesine I. Derece arkeolojik sit alanında kalanlar için ―Bir kısmı ve/veya 

tamamı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ III. Derece arkeolojik sit alanında kalanlar için ise ―Bir 

kısmı ve/veya III Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin ilgili kurumlarca verilmesine; Söz 

konusu sit alanı sınırları dıĢında ancak sit alanları ile aynı parselde bulunan alanlarda sit 

alanlarına zarar vermemek koĢulu Müze denetiminde çalıĢma yapılabileceğine karar verildi.  



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2017 – Sayı : 30002 

 

III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA 

ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI 

1. Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine; 

2. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebileceğine; 

3. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine, 

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına;  

5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

6. Alan içerisinde bulunan tescilli taĢınmazların yaĢamını sürdürmeyi amaçlayan, 

tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değiĢiklik gerektirmeyen müdahalelerin 

bakım kapsamında, yapıların, ahĢap, madeni, piĢmiĢ toprak, taĢ vb. çürüyen ya da bozularak 

eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiĢtirilmesi, 

bozulan iç ve dıĢ sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine 

uygun olarak yenilenmesine izin verilebileceğine,  

7. Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje 

aĢamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde 

tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin 

Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

8. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabileceğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 162 - 10.02.2017  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 2521 - 10.02.2017  KAYSERĠ 

 
Yozgat Ġli, Sarıkaya Ġlçesi, Karayakup Beldesi, 6466 parselinin bir kısmında bulunan 

BaĢpınar YerleĢiminin; 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıdığı anlaĢıldığından 

kararımız eki sit fiĢlerindeki kadastral haritalarda iĢaretli alanın III.derece arkeolojik sit alanı 

olarak tesciline, geçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

koĢullarının geçerli olduğuna; söz konusu taĢınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine ―Bir kısmı 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin ilgili kurumlarca verilmesine; Söz konusu sit alanı 

sınırları dıĢında ancak sit alanları ile aynı parselde bulunan sahalarda sit alanlarına zarar 

vermemek koĢulu Müze denetiminde çalıĢma yapılabileceğine karar verildi.  

III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA 

ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI 

1. Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine; 

2. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebileceğine; 

3. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine, 

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına;  

5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

6. Alan içerisinde bulunan tescilli taĢınmazların yaĢamını sürdürmeyi amaçlayan, 

tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değiĢiklik gerektirmeyen müdahalelerin 

bakım kapsamında, yapıların, ahĢap, madeni, piĢmiĢ toprak, taĢ vb. çürüyen ya da bozularak 

eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiĢtirilmesi, 

bozulan iç ve dıĢ sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine 

uygun olarak yenilenmesine izin verilebileceğine,  

7. Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje 

aĢamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde 

tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin 

Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

8. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabileceğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 162 - 10.02.2017  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 2522 - 10.02.2017  KAYSERĠ 

 
III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA 

ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI 

1. Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine; 

2. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebileceğine; 

3. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine, 

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına;  

5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

Alan içerisinde bulunan tescilli taĢınmazların yaĢamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, 

malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değiĢiklik gerektirmeyen müdahalelerin bakım 

kapsamında, yapıların, ahĢap, madeni, piĢmiĢ toprak, taĢ vb. çürüyen ya da bozularak eksilen 

mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiĢtirilmesi, bozulan iç ve 

dıĢ sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak 

yenilenmesine izin verilebileceğine,  

6. Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje 

aĢamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde 

tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin 

Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

7. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabileceğine, karar verildi. 
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6804 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6805 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat

Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6808 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6809 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6810 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve

Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6811 Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6812 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6814 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6816 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6817 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Protokolün

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6818 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6819 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6820 3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6821 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6822 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6823 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atılım Üniversitesi Demiryolu Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız

Denetim Standardı 701)
— Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız

Denetim Standardı 210)
— Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/03/2017 Tarihli ve 2017/06 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2016/35094 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2016/41934 Başvuru Numaralı 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


