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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ön li-

sans ve lisans programlarındaki kayıtlar, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse

kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,



c) Birim: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokulunu,

ç) DNO: Dönem not ortalamasını,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) İlgili kurul: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokulu yönetim

kurulunu,

g) Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirli

bir ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek başarısının değerlendirilmesini,

ğ) Öğrenci: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

i) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

j) Rektörlük: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlara İlişkin Esaslar

Kayıtlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak. (Yabancı ülkelerin liselerinden alınan

diplomaların Milli Eğitim Bakanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile özel yetenek sı-

navı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı sonucuna göre ilgili birimlere kayıt hakkı ka-

zanmış olmak.

c) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından ilan edilen diğer şartları yerine getirmek.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin başvuru, kabul

ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ve istenen

belgeler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilir ve kayıtlar Rektörlük tarafından belir-

lenen günlerde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını belirlenen süre içerisinde

bizzat yaptırmaları gerekir. Ancak mazereti bulunan adaylar, kayıtlarını vekilleri vasıtasıyla

yaptırabilirler. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybeder.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir kimlik kartı verilir.
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Yatay geçişler

MADDE 6 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite fakültelerine veya yük-

sekokullarına yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dikey geçişler

MADDE 7 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek

Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-

vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden

öğrencilere, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere

muafiyet verilerek ve AKTS kredileri dikkate alınarak programdan alması gereken dersler birim

yönetim kurul kararı ile belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı

yapılarak eğitime devam hakkı verilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık sınıfını geç-

meleri için kullandıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Ders muafiyeti

MADDE 8 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlıyken ÖSYS puanı ile

Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğ-

retim kurumunda başarılı oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç

on beş gün içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yö-

netim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bö-

lümün görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle muaf olacağını

belirler. Öğrencinin bu derslerden her yarıyılda en fazla 45 AKTS ders geçeceği varsayılarak

muaf sayılacak derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettiri-

leceği yarıyıl/yıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle bulunduğu

yarıyıl/yıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve

üzeri olmak şartıyla, alacağı derslerin AKTS kredisi toplamı kayıt olacağı dönemdeki AKTS

kredisinin 4/3’ünü geçmeyecek şekilde bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Üst yarıyıldan/yıl-

dan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları GNO hesaplamasına katılır.

(3) Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı ve bö-

lüm/program başkanlığının önerisi ile birim yönetim kurulunca denkliği tanınan, ancak harf

notu karşılığı olmayan derslere muaf notu verilir. Muaf tutulan dersler DNO ve GNO hesap-

lanmasına dâhil edilmez. Öğrenci, muaf tutulan derslerden Üniversitenin ilgili birimine ait ders

planındaki AKTS kredisine sahip olur.

(4) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan

muaf olamadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

10 Nisan 2017 – Sayı : 30034                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Katkı payı veya öğrenim ücreti ödeme durumunda olan öğrenciler,

her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci

katkı payını veya öğrenim ücretini ilan edildiği şekilde ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorun-

dadır. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve ge-

çerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin

sınavlarına giremez. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan

öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretleri olması durumunda yarıyılın ilk iki haftası

içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde beş iş

günü içinde kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, azami öğretim süresinden sayılır.

(3) Diploma programlarının bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre

hariç olmak üzere iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler

sonunda mezun olamayan öğrenciler, ilgili döneme ait öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti

ödeme yükümlülüklerini yerine getirerek, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve

ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-

lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun

görülen programlarda eğitim-öğretim ilgili yabancı dilde yapılır.

(2) Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe bilgi düzeyleri için uyulacak

esaslar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlarda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

ile Türk Dili gibi ortak zorunlu dersler Türkçe verilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil muafiyeti

MADDE 11 – (1) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin ye-

terliliği Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapıl-

masında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Senato tara-

fından belirlenen esaslara göre belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört

yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan

lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
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(2) Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek

için son sınıf öğrencilerine, sınava girme koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün

dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin yarıyıl/yıl sonu ve bü-

tünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan kullandırılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere

bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört

yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten ba-

şarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin

sınavlarına girme hakkı tanınır.

(4) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldık-

ları hâlde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlaya-

mamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre

öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere dile-

dikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha

önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Sınırsız hak kullanma duru-

munda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye

devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yarar-

lanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için

öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı öğrencilerine üç yıl içinde kullanacakları üç

sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında

açacakları sınavlara alınırlar. Sınavlarda başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğre-

nimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri

süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir

şekilde yararlanamazlar.

(6) Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam ko-

şulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla

olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık sınıfını geç-

meleri için kullandıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve programları

MADDE 13 – (1) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört haftalık iki ya-

rıyıldan oluşur. Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar ve ortak zo-

runlu dersler, Cumartesi günleri de yapılabilir.

Çift ana dal programı

MADDE 14 – (1) Çift ana dal programı, ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili

birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve
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gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan

bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan

bir programdır.

(2) Çift ana dal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı

MADDE 15 – (1) Yan dal programı, ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirlenir ve bölüm/ana bilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi

bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans prog-

ramlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izleme olanağı verilir. Yan dal

programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yan dal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders İşlemleri, Akademik Danışmanlık ve Devam

Dersler

MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında

ders alma ve ders geçme esasına dayalı AKTS kredi sistemi uygulanır. Tüm dersler yarıyıl esa-

sına göre düzenlenir. Dersler Mayıs ayı içerisinde ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun

kararı ile belirlenir. Senatonun onayından sonra öğretim dönemlerinde uygulanır.

(2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan

öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte alt yarıyıllardan alamadıkları tüm

dersleri almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Ders kaydında alınabilecek

derslerin toplamı, ortak zorunlu dersler, teorik ve uygulamalı dersler dâhil, kayıt olacağı dö-

nemdeki AKTS kredisinin 4/3’ünü geçemez.

(4) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri öğrencilerin, çalışma yükleri

hesaplanarak belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için ders ve

uygulama kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS olacak şekilde yıllık 60 AKTS kredisi olmak

zorundadır. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler programdaki toplam kredinin en az %25’i olmak

zorundadır. Seçmeli dersler, alan ve alan dışı seçmeli dersler olarak belirlenebilir. Alan dışı

seçmeli dersler, seçmeli derslerin en fazla %30’u olabilir.

Ders türleri

MADDE 17 – (1) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli

zaman ayrılmak şartıyla programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler ve/veya uygula-

malar, laboratuvar koyabilir; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler

yapabilir. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler, Rektörlüğün bilgisine

sunulur. Seçmeli dersler, diğer fakültelerin programlarından da alınabilir. Seçmeli derslerin

okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı ve/veya

kredisi, ilgili birimin yetkili kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli
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dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısını, beş öğrenciden az olmamak üzere birim ku-

rulları belirler. Yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan programlarda seçmeli derslerdeki öğrenci

sayısı ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir.

(2) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma koşulu aranabilir.

Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders, ön koşul dersi, kayıt

olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders, ön koşullu ders olarak tanım-

lanır. Bu dersler için aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

b) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön koşulu olan ve gruplar hâlinde yürütülen proje

dersleri her iki yarıyılda da açılabilir.

(3) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar hâlinde yürütülebilir. Bu derslerin

gruplara ayrılma nedenleri, ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara

bağlanır.

(4) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme

ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin esaslar,

ilgili birim kurullarınca düzenlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların

çözümünde yardımcı olmak üzere ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi

dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından,

öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde tercihen öğretim görevlileri veya

okutmanlar olmak üzere mevcut öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görev-

lendirilir.

(2) Akademik danışmanların görevleri belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara

gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda yol gös-

termek ve rehberlik etmektir. Öğrencinin danışmanı zorunluluk olmadıkça değiştirilmez.

Ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik

takvimde belirtilen süre içerisinde akademik danışmanının olumlu görüşünü de alarak ders

kaydını yaptırır.

(2) Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç yarıyılın ilk iki haftası içinde

ve akademik danışmanın olumlu görüşünü almak şartıyla kaydoldukları en üst yarıyıla ait ders-

leri değiştirebilir veya bırakabilirler.

(3) Lisans öğrencileri, bulunduğu yarıyıl/yıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olması

ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üzeri olmak şartıyla, yazılacağı derslerin AKTS kredisi

toplamı kayıt olacağı dönemdeki AKTS kredisinin 4/3’ünü geçmeyecek şekilde bir üst

yarıyıl/yıldan ders alabilir. Üst yarıyıl/yıldan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı

notları GNO hesaplamasına katılır.
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(4) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam

edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin

sınav notu iptal edilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80

oranında devamları zorunludur. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma

şartlarını bir kez yerine getiren öğrenciler için bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam

koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına

katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki ara sınav notları

dikkate alınır.

(2) Devam zorunluluğu olan uygulamalı dersler için öğrencilerin devam koşulları dersin

öğretim elemanı tarafından dönem başında ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Sınav Dönemleri ve Not Değerlendirmeleri

Sınavlar ve sınav dönemleri

MADDE 21 – (1) Sınavlar, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme

sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.

c) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen ve 31 inci maddeye göre haklı

ve geçerli bir nedenle sınavlara giremeyen öğrencilere bir kez yapılan sınavdır.

ç) Bütünleme sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan yarıyıl/yıl sonu sınav-

larından sonra başarısız olunan veya sınava girme hakkı olduğu halde girilmeyen dersler için

açılan sınavlardır.

d) Tek ders sınavı: 24 üncü maddedeki koşulları daha önce yerine getirmiş olmak kay-

dıyla, mezun olmak için tek dersten başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Tek ders sınavı,

mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyılı/yılı takip eden yarıyıl/yıl başlamadan

önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde

dönem içinde yapılan ara sınav ve benzeri değerlendirmeler dikkate alınmaz. Tek ders sınav

notu mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı tarihleri akademik takvim

ile düzenlenir.

(3) İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl/yıl sonu

sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile

sınava girme şartlarını sağladıkları hâlde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyenlere, başarısız ol-

dukları her ders için ilgili yarıyıl sonlarında bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(4) Mezun olabilmek için gerekli olan ortalama şartını sağlayamayan öğrenciler, not

yükseltmek amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe vermek şartıyla bütünleme sı-

navına katılabilirler.
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(5) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygu-

lama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(6) Sınavlar, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların nasıl

yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(7) Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, ilgili birimler tarafından hazırlanır ve sınavlardan

en az iki hafta önce ilan edilir.

(8) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli

öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kim tarafından

yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine birim yönetim kuru-

lunca kararlaştırılır.

Ara sınavların düzenlenmesi

MADDE 22 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların, hangi tarih-

lerde ve nerede yapılacağı, her yarıyılın ilk dört haftası içinde o dersten sorumlu öğretim ele-

manının görüşü de alınarak bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine ilgili birim tarafından ilan

edilir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödevleri,

projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular, eğitim-öğretim yarıyılı ba-

şında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl veya yıl için öngörülen ders-

lerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları aynı güne

rastladığı takdirde ilgili öğrencinin bu hükme göre yapacağı itiraz dikkate alınmaz.

Ara sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 23 – (1) Ara sınav sonuçları, en geç bir sonraki sınav tarihinden bir hafta ön-

cesine kadar öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Mazeret sınavları eğitim-öğretim dönemi bitmeden yarıyıl/yıl sonu sınavından en

geç bir hafta önce yapılarak öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

Yarıyıl veya yıl sonu sınavına katılma şartları

MADDE 24 – (1) Öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına girmek zorundadır. Bir dersin ya-

rıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin %70’ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların %80’ine katılmak,

ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak,

gerekir.

(2) Bir dersin teorik ve uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerekti-

ğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilgili birim kurulları karar verir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları

MADDE 25 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve

bütünleme sınavı sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre

değerlendirilir. Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği

başarı düzeyi, ilgili derse ait ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından aldığı
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notlar ile birlikte değerlendirilerek MDS veya BDS’ye göre yapılır. Bu değerlendirmede yıl

içi ve yıl sonu faaliyetlerinin genel başarı notu üzerine etkisi, dersi veren öğretim elemanı ta-

rafından belirlenir ve her yarıyılın ilk on beş günü içerisinde ilan edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavına

mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere

aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir.

(2) Bu değerlendirmeler sonucunda verilen notlar ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir dersten CC ve üzeri not almış olan bir öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DD veya DC notu alan bir öğrenci, mezun olma aşamasında en az 2,00

GNO’yu sağlamış olmak koşuluyla o dersi başarmış sayılır.

c) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda

öğrenciye verilecek notlara ilişkin not dönüşüm tablosu ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

1) Not Dönüşüm Tablosu

Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Başarı Derecesi

AA 4,00 Mükemmel

BA 3,50 Pekiyi

BB 3,00 İyi

CB 2,50 Orta

CC 2,00 Geçer

DC 1,50 Koşullu Geçer

DD 1,00 Koşullu Geçer

FD 0,50 Başarısız

FF 0,00 Başarısız

NA 0,00 Devamsız

S – Başarılı

U – Başarısız

EX – Muaf

2) S notu: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarıyla tamamlayan öğ-

rencilere verilir.

3) U notu: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

4) NA notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

5) EX notu: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı

ve bölüm başkanlığının önerisi ile birim yönetim kurulunca denkliği tanınan, ancak harf notu

karşılığı olmayan dersler için EX notu verilir.

(3) S ve U notu, not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(4) NA notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

(5) Mazeretsiz olarak girmediği bir ara sınav için öğrenciye 0 (sıfır) notu, yarıyıl/yıl

sonu ve bütünleme sınavı için ise FF notu verilir.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya

çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye,

o sınav için 0 (sıfır) verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
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Not ortalamaları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait DNO ve kayıtlı oldukları program süresince almış oldukları tüm dersler için GNO

ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar, derslerin başarı notu katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri

çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam ortalamaya giren derslerin AKTS kre-

dileri toplamına bölünür. Muaf olunan dersler ortalamaya dâhil edilmez. Bir öğrencinin mezun

olabilmesi için kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki bütün çalışmalarından başarılı ol-

ması gerekir. Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki üçüncü hane 5’ten küçükse

0’a azaltılacak; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci hane 1 artırılacak şekilde yuvarlanarak, iki hane

esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan not katılır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 27 – (1) İlgili yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO’su en az 2,00 olan

öğrenci başarılı sayılır.

(2) Normal öğrenim süresine göre bulunduğu yarıyıldan/yıldan başarısız notu ve alt

yarıyıllardan/yıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden

yarıyıl/yıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyıl/yıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında

olanlar, onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir.

Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yıl sonunda ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı,

öğrencinin not belgesinde belirtilir.

(3) Başarısız durumda olan öğrenci, alt yarıyıllardan daha önce alamadığı dersler ile

önceden alıp notu FD ve altında olan dersleri tekrarlar.

Başarısız olunan yarıyıl veya yıl sonu sınavının tekrarı

MADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olunması hâlinde dersi normal döneminde ala-

mayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. Bu dersler seçmeli veya

sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine akademik danışmanın

önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölüm kurul kararı ile ilgili birim yönetim kurulunca uygun

görülen dersleri alabilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 29 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve ba-

şarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Ancak bu durumda, öğ-

rencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Uy-

gulamalı dersler için öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından yapılır.

GNO hesabında, tekrarlanan derste alınan en son not geçerlidir. Not yükseltmek için yeniden

alınan bu derslerde öğrenciler, dersi tekrarlıyormuş gibi işlem görür.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı sonuçları,

sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.
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(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğ-

renciler veya öğretim elemanları maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren

en geç beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili

öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda maddi hata tespit edilirse bu hata,

ilgili bölüm başkanlığının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca alınan karar doğrultu-

sunda düzeltilir ve sonuç öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa,

durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler

MADDE 31 – (1) Kayıt ve ara sınav şartlarından birini, ilgili yönetim kurulunun kabul

edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencinin hakları saklı tutulur. Haklı

ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili

mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

ç) Birinci derecede kan ve kayın hısımların ağır hastalığı veya ölümü hâlinde, öğren-

cinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu

belgelemesi,

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine

göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,

f) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin

kaldırılması nedeniyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hâli,

ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak en çok bir yıl süreli ve belge-

lenmiş Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

h) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin olması.

(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir sınava katılamayan ve

mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda

bulunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sa-

dece bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavları, ara sınavlar için dekan-

lıklar veya müdürlüklerce tespit edilecek tarihlerde gerçekleştirilir. Yarıyıl sonu veya yıl sonu

sınav takvimi ise 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi düzenlenir.

(3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin, bir

dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmeleri için 24 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ko-

şullarını sağlamaları gerekir.
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İzinli sayılma

MADDE 32 – (1) 31 inci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine

ara vermek durumunda olan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için 24 üncü mad-

dede belirtilen koşulları sağlamaması hâlinde, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır. Bu tür uzun süreli

izinlerde kullanılamayan süre azami öğrenim süresine eklenir.

(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal

ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için 24 üncü maddede

belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl

sonu sınav hakları saklıdır.

(3) Sağlık sebepleri, tutukluluk hâli, askerlik gibi sebepler hariç ilgili yönetim kurulunun

uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılma süresi en çok bir yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, İlişik Kesme ve Değişim Programları

Mezuniyet

MADDE 33 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu bölüm veya

programın öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olması ve 240 AKTS kredisini ta-

mamlayarak GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarması zorunludur. GNO aynı zamanda mezu-

niyet not ortalamasıdır.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-

celeri gösteren mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki verilir.

(3) Mezuniyet koşullarını erken sağlayan öğrenciler, öngörülen öğrenim sürelerinden

daha kısa sürede mezun olabilir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet bel-

gesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın

tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.

İlişik kesme

MADDE 35 – (1) Aşağıdaki durumlarda, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir;

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olmak,

b) 12 nci maddedeki hakları da kullandığı halde mezuniyet için gerekli bütün dersleri

başarı ile tamamlayamamış olmak,

c) 12 nci maddedeki koşulları sağlayamayarak mezun olamayacağı anlaşılmış olmak,

ç) Dört yıl üst üste kayıt yenilememek.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi durumunda

Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Değişim programları

MADDE 36 – (1) Üniversite ile yurt içinden ve yurt dışından yükseköğretim kurumları

arasında yapılacak anlaşmalarla öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çer-

çevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gön-

derilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte

aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, değişim koordinatörünün önerisi

ve ilgili bölümün görüşü üzerine not dönüşüm tablosuna göre ilgili yönetim kurulunca karar

verilir. Öğrencinin durumu değişim koordinatörleri tarafından izlenir.

(2) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesi; ilgili mevzuat, Av-

rupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen model temel alınarak belirlenir.

(3) Değişim programları çerçevesinde öğrenci katkı paylarının ödenme şekli ilgili üni-

versite ile yapılan anlaşmaya göre yürütülür.

Uluslararası ortak diploma programı

MADDE 37 – (1) Uluslararası gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yü-

rütülecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak

diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak

Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelikte yer alma-

yan hususlar Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

posta adresine gönderilir. Ayrıca, bu bildirim Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine

gönderilmek veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu Üni-

versiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildi-

rimin yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Disiplin işlemleri

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri ile ilgili olarak, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat, Senato,

Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 2/11/2014 tarihli ve 29163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik

Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, 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) Merkez (BOZTAM): Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygu-

lama 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 Amaçları, Faaliyet Alanları ve Organları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Proje tasarımı, üretimi ve uygulanması konularında araştırma ve uygulamaları teşvik

etmek, desteklemek ve düzenlemek.

b) Proje tasarımı, üretimi ve uygulanması konularında araştırma ve uygulama yapacak

öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak.

c) Üniversitenin ve diğer kamu ve/veya özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü yapı

ve tesisler ile ilgili proje tasarlamak, üretmek ve uygulanmasında yardımcı olmak.
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ç) Üniversitenin merkez ve ilçe yerleşkelerine yapılması planlanan yapılar, sosyal te-

sisler, çevre düzenlemesi, peyzaj ve benzeri işleri için Üniversitenin ilgili birimleri ile koordi-

neli çalışmak.

d) Üniversitenin hizmet alımı ile hazırlattığı her türlü taslak ve uygulama projelerinin

uygunluğunun denetimini yaparak ilgili birimlere destek sağlamak.

e) Üniversiteye ait her türlü yapının inşası sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm önerisi

getirmek, uygulama sırasında ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları ilgili birimlere bildirmek.

f) Üniversitenin ve diğer kamu ve/veya özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü tek-

nik konuda, mimari tasarım, restorasyon, peyzaj, makine, inşaat, elektrik ve benzeri projelerin

hazırlanması kapsamında hizmet vermek.

g) Üniversitenin altyapı projelerinin hazırlanmasında ilgili birimlere teknik görüş sunmak.

ğ) Üniversitenin stratejik planlarının hazırlanmasında katkı sağlamak ve destek olmak.

h) Üniversitenin yapılaşma stratejisi ile ilgili olarak Rektöre danışmanlık yapmak.

ı) Üniversitenin gelişme sürecinde karşılaştığı teknik konularda görüş ve fikirlerini ilgili

birimlerle paylaşmak.

i) Üniversitenin diğer üniversitelere, sanayi kuruluşlarına, kamu ve özel sektör kuru-

luşlarına iş birliği çerçevesinde proje danışmanlığı yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

j) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Üniversitenin akademik personeli arasından, Merkezin faaliyet alan-

larında eğitimi olan bir kişi Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür olarak görevlendirilir.

Görev süresini tamamlayan Müdür aynı yöntemle Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir.

Rektör, gerekli hallerde Müdürü görevden alabilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alın-

dıktan sonra bunları Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını, değişikliğini belirlemek ve

Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.
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Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Üniversitenin akademik personeli arasından, Merkezin faaliyet alan-

larında eğitimi olan en fazla iki kişi Müdürün önerisiyle, Rektör tarafından üç yıl süre için mü-

dür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Süresi biten müdür yardımcısı, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir

veya gerekli hallerde süresinden önce görevlerine son verilebilir. Müdürün görevi bitince müdür

yardımcılarının görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi üyeden

oluşur. Diğer üyeler Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi olan Üniversite akademik personeli

arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Yönetim Kurulu,

Müdürün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır. Yönetim

Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amaçlarına uygun olan talepleri incelemek ve karara bağlamak.

c) Merkezin hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek.

ç) Müdürün önerisi üzerine, görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rek-

törün onayına sunmak.

d) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KANSER ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, görevlerine, organlarına, yöneti-

mine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Farklı disiplin ve uzmanlık alanlarına (biyokimya, genetik, histoloji, farmakoloji,

genel biyoloji, kimya, moleküler biyoloji, biyofizik, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onko-

lojisi) mensup olan bilim insanları arasında kansere karşı ortak araştırmalar yapmak. Bu alanda

çalışan araştırmacıların ortak bir bilgi/deneyim paylaşımı sağlayacakları bir merkez oluşturmak.

b) Kanser konusunda çalışan bilim insanlarının araştırmalarına çalışma ortamı sağlamak

ve her türlü teknik altyapıyı-araç ve gereci temin etmek.

c) Kansere karşı orijinal bilgi ve ürün geliştirmek ve sonuçlarını duyurmak. Ülkemizin

ve Üniversitenin kanser araştırma alanındaki bilimsel faaliyetlerinin kalitesini artırmak ve ulus-

lararası düzeyde etki oluşturabilmesine katkıda bulunmak.
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ç) Kansere karşı geliştirilen, sentezlenen yeni bileşiklerin ve doğal moleküllerin etki-

lerini belirlemek. 

d) İlaç rezistansının mekanizmasını belirlemek-farklı mutasyonlara sahip benzer kan-

serlerde ilaç etki tarzını, direnç gelişim yollarını ve benzeri şeyleri ortaya koymak.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Kanserin oluşum mekanizmalarını moleküler ve biyolojik yöntemlerle araştırmak.

c) Kanser biyolojisi ile ilgili araştırmalara yönelik taleplerin karşılandığı disiplinler

arası bir araştırma merkezi olmak. Akademik alanda çalışma yapan araştırmacıların çalışma-

larına bilgi ve altyapı sağlayacak bir platform kurmak.

ç) Teknik donanımları sayesinde kanser konusunda yapılacak tez çalışmalarına Üni-

versitenin ve diğer üniversitelerin araştırma projelerine destek olmak.

d) Kanser araştırmalarına yönelik olarak, gerek proje gerek uygulama düzeyinde, Üni-

versitenin ilgili bölümlerinin öğrenci ve öğretim elemanlarının iştirak edeceği ortak çalışmalar

geliştirmek ve yürütmek, bu çalışmaların fonlanması için gerekli proje hazırlık ve başvurularını

yapmak.

e) Kanser konusunda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak.

f) Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel top-

lantılarla duyurmak.

g) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, kurs, panel, sempozyum, seminer gibi aka-

demik toplantılar düzenlemek.

ğ) Bu maddede sayılan faaliyetler için gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki bilim ku-

rumları, resmî kuruluşlar ve bilim insanları ile işbirliği yapmak.

h) Bu maddede sayılan faaliyetler için gerekli laboratuvarları kurmak ve bunları teçhiz

etmek.

ı) Gerekli izinleri almak şartı ile diagnoz ve prognoza yönelik araştırma hizmetleri

sunmak.

i) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine

uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

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

süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, görevlerinde kendisine yardımcı olması için Üniversitenin öğretim elemanlarından bir

kişiyi üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici olarak görevi

başında bulunmayan Müdüre, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevden ayrılması

halinde başka bir görevlendirme yapılana kadar Müdür Yardımcısı ona vekâlet eder.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Merkez Yö-

netim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre

sunmak.

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

çerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üni-

versite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. İhtiyaç halinde, Müdür ve Müdür Yardımcısı hariç

olmak üzere seçimlik üç üyeden ikisi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından diğer üniversite-

lerden, ilgili kamu, özel kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarından aynı usul ve süre ile görev-

lendirilebilir.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan

üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından belirlenen gündemi görüşür.

Müdürün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gündem önerisinde bulunabilir. Kararlar top-

lantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ

lamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini

değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek

birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak-

laşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değer-

lendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek.

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları,  Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış

yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az 7 üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tamsayısının yarısından

az olamaz. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamam-

lamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, Müdür tarafından

belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Ku-

rulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk

aranmaz; kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik

tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde faaliyet alanla-

rıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Merkezin mekân ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından tahsis edilir ve elverişli

bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektör tarafından

sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamam-

layıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organ-

larını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez (KÜGETUM): Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, hem koruyucu hekimlik maksatlı hem

de hastalıkların teşhis ve tedavisi için uygulanmasını sağlamak.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, eko-

nomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendir-

meler yapmak.

c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları

hakkında bilgi edinmesini sağlamak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş

hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde

bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.

e) Başta Karabük yöresi olmak üzere diğer bölgelerde bulunan endemik tıbbi bitki tür-

leri olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde araştırmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bu-

lunur:

a) Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında izin verilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı

tıp yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve eğitimini vermek.

b) Dünyada kabul gören ayurveda, aromaterapi, biyoenerji gibi geleneksel ve tamam-

layıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili

bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, ku-

rulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayan ulusal veya uluslararası uy-

gulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği yapmak suretiyle birlikte uygulama,

eğitim ve araştırmalar yapmak. 

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel

araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
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e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma

projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer,

panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

g) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri

alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve

eğitim vermek, bu konularla ilgilenen öğrenci topluluklarına gerekli desteği sağlamak.

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya

yönelik çalışmalar yapmak.

h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve

cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hu-

susta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yap-

mak.

ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve di-

jital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,

sunu, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak.

i) Başta Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olmak üzere geleneksel tıbbi metinler üze-

rinde araştırmalar yapmak, uygun görülen eserlerin tercüme veya sadeleştirme yoluyla günü-

müz Türkçesiyle neşrini sağlamak.

j) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında

kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açı-

lardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.

k) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.

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; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden

görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede so-

rumludur.

(2) Müdür tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yar-

dımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bu-

lunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

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

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını

düzenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu

sağlamak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile

Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma

grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

10 Nisan 2017 – Sayı : 30034                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör

tarafından seçilen en az üç kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi

biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılarda toplantı

ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bu-

lunur.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve ça-

lışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre

için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.

Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-

yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-

bilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve

esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde

faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirme

ile karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 15 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.
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(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

—— • ——
Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Araştırmaları

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
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d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapı, pratik ve süreçleri tarihsel ve mekânsal

özellikleri itibariyle yaygın ve derinlemesine inceleyerek, toplum ve şehir hayatının keşfedil-

memiş veya parçacı araştırmalara konu olmuş yönlerine ışık tutmak, bu yolla planlama, uygu-

lama, akademik araştırma sürecine katkı yapmak,

b) Mardin araştırmaları konusunda Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans prog-

ramları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel kurum ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi,

tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler

konusunda danışmanlık yapmak,

b) Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlen-

dirmek,

c) Mardin ile ilgili, Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları,

anketler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak,

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi

ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak

araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu proje-

lere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla

gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak,

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak,

bu amaçla yapılan yayınları desteklemek,

e) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak,

ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik

etmek, program açmak üzere Üniversitenin enstitü ve diğer merkezleri ile işbirliği yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller

düzenlemek,

ğ) Mardin şehri ve yerel yönetimlerle ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plân-

lamak ve uygulamak, katılanlara sertifika vermek,

h) Mardin araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek,
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ı) Kuruluş amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin is-

tekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

i) Yurt içi ve yurt dışından Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışacak araştırmacılar

kabul etmek,

j) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında kamu, yerel yönetim

ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen araştırma ve uygulama projelerini üstlenmek, bu

kuruluşlarla araştırma projelerinde ortak olarak yer almak ve işbirliğinde bulunmak,

k) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

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

çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Gö-

rev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında

bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından müdür yardımcıları

görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Stratejik planların ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak,

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya

Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye ve Müdür

olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Gö-

rev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir

üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt

çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yö-

nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dı-

şından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en az beş üye ile Yönetim Kurulu

üyelerinden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak,

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağla-

mak,

c) Her altı ayda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplan-

mak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No  : 2005/111 

Karar No : 2017/3 

Sanık AYFER ATEġ (KAYA) hakkında, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'na Muhalefet 

Suçundan Mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;  

2005/111 Esas 2017/3 karar sayılı 26.01.2017 tarihli kararla, ġiĢli C. BaĢsavcılığı'nın 

2001/20346 Esas, 25/09/2001 tarihli iddianamesi ile Demirbank T.A.ġ Ümraniye ġubesi'nde 

görev yapan sanık Ayfer AteĢ Kaya hakkında TCK 510 maddesi gereğince " hizmet nedeniyle 

emniyeti suistimal" suçundan açılan kamu davasında ġiĢli 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 

2001/2097 Esas ve 2005/802 karar sayılı ilamı ile sanığa atılı suçun 4389 sayılı Bankalar 

Kanununu 22/3 maddesinde düzenlenen zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğinden bahisle mahkememize görevsizlik kararı verilmiĢ ise de, mahkememizce yapılan 

yargılama neticesi suç tarihi itibariyle lehe olan 765 sayılı TCK 102/3 ve 104/2 maddeleri 

gereğince atılı suçun zamanaĢımı süresi dolmuĢ olduğundan sanık hakkında açılan kamu 

davasının CMK 223/8 maddesi gereğince zamanaĢımı nedeniyle düĢürülmesine karar verilmiĢ,  

Katılan TMSF vekili Av. Hülya Kökavcı tarafından 30.01.2017 havale tarihli Süre Tutum 

Dilekçesi ve 10.02.2017 havale tarihli Ġstinaf Dilekçesi ile, sanık hakkındaki hükmün bozulması 

istemiyle, dosyanın Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edilmiĢtir.  

Ancak Adıgüzel ve Sıdıka kızı, 02.08.1973 doğumlu, Ordu Fatsa Bolaman Mah/Köy. 

Nüfusuna kayıtlı Ayfer ATEġ (KAYA)'nın dosyada ve Uyapta mevcut adresine, kararın ve istinaf 

dilekçesinin tebliği amaçlı çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, Sistemden yapılan 

kontrolde, sanığın kayıtlı Mernis adresinin mevcut olmadığı anlaĢılmakla,  

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın ve Katılan TMSF 

vekilinin Ġstinaf Talebinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, kararın ve istinaf baĢvurusunun tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına,  

Ġlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin karar kesinleĢtikten sonra haksız olan taraftan tahsiline, 

Ġlan olunur.  1953 

————— 

Esas No  : 2004/70  

Karar No : 2017/2  

Sanık NAZĠME FĠSUN ÇETĠNKAYA hakkında, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'na 

Muhalefet Suçundan Mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;  

2004/70 Esas 2017/2 Karar sayılı 26.01.2017 tarihli kararla, Ġstanbul C. BaĢsavcılığı 

tarafından 2001/12301 sayılı 01/06/2001 tarihli iddianamesi ile Yurt Ticaret ve Kredi Bankası 
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A.ġ'de görevli sanık Nazmiye Fisun Çetinkaya hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanunun          

22/3 maddesinde düzenlenen zimmet suçundan kamu davası açılmıĢ ise de suç tarihi ibariyle lehe 

olan 765 sayılı TCK 102/3 ve 104/2 maddeleri gereğince zamanaĢımı süresi dolduğundan sanığa 

atılı suçun CMK 223/8 maddesi gereğince zamanaĢımı sebebiyle düĢürülmesine karar verilmiĢ,  

Katılan TMSF vekili Av. Hülya Kökavcı tarafından 27.01.2017 havale tarihli Süre Tutum 

Dilekçesi ve 10.02.2017 havale tarihli Ġstinaf Dilekçesi ile, sanık hakkındaki hükmün bozulması 

istemiyle, dosyanın Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edilmiĢtir.  

Ancak Osman ve Ezlifet kızı, 12.08.1953 Ġstanbul Doğumlu, Ġstanbul Eyüp Yeni Mahalle 

nüfusuna kayıtlı sanık NAZĠME FĠSUN SUNGUR'un dosyada ve Uyapta mevcut adresine, 

kararın ve istinaf dilekçesinin tebliği amaçlı çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, 

Sistemden yapılan kontrolde, sanığın kayıtlı Mernis adresinin mevcut olmadığı anlaĢılmakla,  

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın ve Katılan TMSF 

vekilinin Ġstinaf Talebinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, kararın ve istinaf baĢvurusunun tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına,  

Ġlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin karar kesinleĢtikten sonra haksız olan taraftan tahsiline, 

Ġlan olunur. 1954 

————— 

Esas No : 2010/38 

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan, Asanbaev ve Kurbankul kızı, 

11/07/1974 doğumlu, Kazakistan uyruklu (VatandaĢlık No:130420090)) sanık DANA 

BATYROVA hakkındaki Mahkememizin 2010/38 Esas sayılı dosyasında sanık hakkında Ġstanbul 

Cumhuriyet BaĢsavcılığınca hazırlanan 13/01/2010 tarih ve 2010/2891 soruĢturma, 2010/1125 

esas sayılı iddianame ile sanığın suçlarının sübutu halinde TCK 155/2, 53 maddeleri gereğince 

Ġstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığı, Ġstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 

20/04/2010 tarih, 2010/64 Esas ve 2010/250 karar sayılı görevsizlik kararı ile 5411 sayılı yasanın 

160. Maddesi ve TCK 53. maddeleri gereğince yargılama yapılmak üzere dosya Mahkememize 

gönderilmiĢ ve dosya Mahkememizin 2010/38 Esas sırasına kayıt edilmiĢtir.  

Sanık DANA BATYROVA hakkında Ġstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 13/02/2009 

tarih 2009/2553 D.ĠĢ sayılı kararı ile Sanık Ġstanbul il sınırları içinde yakalandığında istanbul 

C.BaĢsavcılığına Ġstanbul il sınırları dıĢında yakalandığında ise en yakın C.BaĢsavcılığına sevki 

gerekir Ģeklinde yakalama emri çıkartıldığı,  

Mahkememizce yapılan yargılama baĢladıktan sonra Mahkememizin 13/05/2010 tarihli 

tensip zaptı ile sanık hakkında bulunan yakalama emrinin devamına karar verildiği ve bu zamana 

kadar sanığın yakalama emrinin infazının gerçekleĢmediği, sanığın Mahkememiz duruĢmalarına 

gelmeyerek kovuĢturmanın sonuçsuz kalması için saklandığı, nerede olduğunun bilinmediği 

anlaĢıldığından, Sanık DANA BATYROVA hakkında Mahkememizin 2010/38 esas sayılı 

dosyasının 30/01/2017 tarihli celsesi 2 nolu ara kararı uyarınca CMK 247/2-a-b maddeleri 

gereğince kaçak iĢlemlerinin yapılmasına ve ilanen tebliğine karar verilmiĢ olup,  
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Mahkememizce çıkartılan ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip, 15 gün içinde 

sanığın Mahkememize müracaat etmemesi halinde CMK 247/1 maddesi gereğince KAÇAK 

SAYILACAĞINA,  

CMK 248 maddesi gereğince Türkiye'de bulunan tüm mallarına hak ve alacaklarına 

orantılı olarak EL KONULABĠLECEĞĠ,  

Ġlanen tebliğ olunur. 1955 

————— 

Esas No : 2010/38  

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan, Rıza ve Yazgülü oğlu, 13/05/1974 

doğumlu, Elazığ ili, Merkez ilçesi, MustafapaĢa köy/mahallesi, 12 cilt, 244 aile sıra no, 11 sıra no 

nüfusuna kayıtlı olan (TC NO: 17023952896) sanık MURAT GÖZCÜ hakkındaki 

Mahkememizin 2010/38 Esas sayılı dosyasında sanık hakkında Ġstanbul Cumhuriyet 

BaĢsavcılığınca hazırlanan 13/01/2010 tarih ve 2010/2891 soruĢturma, 2010/1125 Esas sayılı 

iddianame ile sanığın suçlarının sübutu halinde TCK 155/2, 268/1, 53 maddeleri gereğince 

Ġstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığı, Ġstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 

20/04/2010 tarih, 2010/64 Esas ve 2010/250 karar sayılı görevsizlik kararı ile 5411 Sayılı 

Bankacılık Kanununun 160. Maddesi ve TCK 268/1 53 maddeleri gereğince yargılama yapılmak 

üzere dosya Mahkememize gönderilmiĢ ve dosya Mahkememizin 2010/38 esas sırasına kayıt 

edilmiĢtir.  

Sanık MURAT GÖZCÜ hakkında Ġstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 25/01/2010 tarih 

2010/394 D.ĠĢ sayılı kararı ile Üzerine atılı müsnet suçun vasıf ve mahiyetine, mevcut delil 

durumuna, açık adresinin bilinmeyiĢine ve halen kaçak durumda oluĢuna binaen, müsnet suçtan 

yakalandığında Ġstanbul C. BaĢsavcılığında hazır bulundurulması, bu mümkün olmazsa en yakın 

C. Savcılığında hazır bulundurulmak üzere yakalama emri çıkartıldığı,  

Mahkememizce yapılan yargılama baĢladıktan sonra Mahkememizin 13/05/2010 tarihli 

tensip zaptı ile sanık hakkında bulunan yakalama emrinin devamına karar verildiği ve bu zamana 

kadar sanığın yakalama emrinin infazının gerçekleĢmediği, sanığın Mahkememiz duruĢmalarına 

gelmeyerek kovuĢturmanın sonuçsuz kalması için saklandığı, nerede olduğunun bilinmediği 

anlaĢıldığından, Sanık MURAT GÖZCÜ hakkında Mahkememizin 2010/38 esas sayılı dosyasının 

30/01/2017 tarihli celsesi 2 nolu ara kararı uyarınca CMK 247/2-a-b maddeleri gereğince kaçak 

iĢlemlerinin yapılmasına ve ilanen tebliğine karar verilmiĢ olup,  

 Mahkememizce çıkartılan ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip, 15 gün 

içinde sanığın Mahkememize müracaat etmemesi halinde CMK 247/1 maddesi gereğince 

KAÇAK SAYILACAĞINA,  

CMK 248 maddesi gereğince Türkiye'de bulunan tüm mallarına hak ve alacaklarına 

orantılı olarak EL KONULABĠLECEĞĠ,  

Ġlanen tebliğ olunur. 1956 
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İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2011/26 
Karar No : 2011/221 
Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan Mahkememizin 2011/26 Esas ve 2011/221 Karar 

sayılı, 11/10/2011 tarihli ilamı ile 85/2,31/2.62,63,51/1,51/3 maddeleri uygulanmak süretiyle 
SSÇ. Ahmet Teker hakkında 2 YIL 6 AY HAPĠS-ERTELEME, 2 YIL 6 AY CEZANIN 
ERTELENMESĠ NEDENĠYLE DENETĠM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılmasına karar 
verilmiĢ olup, olayın müĢtekisi Husan ve Nurbibi oğlu 1964 D.lu, Özbekistan uyruklu 
LOLAKHON ABDUJALILOVA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, tebliğ iĢlemi 
yapılamamıĢtır. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2569 

————— 
Esas No : 2012/31 
Karar No : 2014/322 
Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin 2012/31 Esas ve 2014/322 Karar numarası 
yazılı 28/11/2014 tarihli ilamı ile BERAATĠNE karar verilmiĢ olup, Maxin ve Leyla oğlu, 1995 
doğumlu, Gürcistan, Tiflis nüfusuna kayıtlı SHAKHMIR ALIEV tüm aramalara rağmen 
bulunamamıĢ olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2570 

—— •• —— 
Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/95 
Karar No : 2016/229 
Mahkememizin 06.12.2016 tarih 2016/95 esas 2016/229 karar sayılı ilamı ile; Sanık 

Seviye AydoğmuĢ hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 6 Ay 7 Gün hapis cezasına dair verilen 
kararın Ġstinafa tabii olduğu, sanığın müĢtekilere karĢı görevinden dolayı hakaret suçundan 1 Yıl 
2 Ay 17 Gün hapis cezasına dair karar verildiği, 5237 sayılı TCK'nun 106/1-1, 53/2, 125/1, 125/3-a, 
125/4, 43/1-2, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına iliĢkin karar verilmiĢ olup; 

Her iki karar yönünden sanığın istinaf hakkı bulunması nedeniyle Yunus ve Küçükgül 
kızı, 01.03.1962 Salihli D.lu, Adana ili Yüreğir ilçesi Yakapınar mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık 
Seviye AydoğmuĢ hakkında çıkarılan tebligatın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve 
adresinin meçhul kalması nedeniyle tebligat yapılamamıĢ olması nedeniyle ilanen tebliğine karar 
verilmiĢtir. 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 2568 

—— • —— 
Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/51 
Karar No : 2017/133 
Transit rejimi çerçevesinde taĢınan serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyayı, rejim 

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak suçundan yukarıda esas ve karar 
numarası yazılı bulunan 07/02/2017 tarihli ilamı ile CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince 
beraatine karar verilen Fala oğlu, 22/06/1973 BAĞDAT Mohamed SALEM tüm aramalara 
rağmen bulunamamıĢ sanığın yokluğunda verilen mahkememizin 07/02/2017 tarih ve 2012/51 
esas, 2017/133 karar sayılı ilam ile katılan Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Cemile Kaya'nın istinaf 
baĢvuru dilekçeleri tebliğ edilememiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ 
olup, ilan olunur. 2567 
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3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

ESAS N0 : 2015/727  

KARAR N0 : 2016/716 

SANIK KĠMLĠĞĠ : Ruhat ÜNLÜ, Mehmet ve Güner oğlu, 06.1.1987 doğumlu, KırĢehir/ 

Merkez, Göllü Mahalle/Köy nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 

14660551154. Hakkari / ġemdinli 34'üncü Hudut Tugay Lojistik Destek Komutanlığı BBMM 

Ted. Ks. emrinde görevli 2011-36 sicil sayılı Tbp. Ütğm. iken Türk Silahlı Kuvvetlerinden iliĢiği 

kesilmiĢ. 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Ter. Tbp. Ütğm. Ruhat ÜNLÜ hakkında (Kapatılan) 

Van Jandarma AsayiĢ Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 30.06.2016 tarih ve 2015/727 

Esas, 2016/716 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Sanık (Ter.) Tbp. Ütğm. Ruhat ÜNLÜ'nün (2011-36), 07.05.2013-12.08.2014 tarihleri 

arasında "izin tecavüzü" suçunu iĢlediği sabit görüldüğünden; Müsnet suçtan eylemine uyan 

ASCK.nun 66/1-b maddesi uyarıca takdiren 1 (BĠR) YIL HAPĠS CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 62'nci maddesi gereğince, cezasından 1/6 oranında indirim 

yapılarak neticeten 10 (ON) AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık 

hakkındaki mahkumiyet hükmünün sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması, bu 

yönde talebinin bulunması ve mahkememiz tarafında yeniden suç iĢlemeyeceği kanaatine 

varıldığından, 5271 sayılı CMK'nın 5728 sayılı Kanun ile değiĢik 231/5'inci maddesi uyarınca, 

sanık hakkında kurulan mahkûmiyet HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA, Sanığın 5271 sayılı CMK'nın 5728 sayılı Kanun ile değiĢik 231'inci 

maddesinin 8'inci fıkrası gereğince BEġ YIL SÜRE ĠLE DENETĠM SÜRESĠNE TABĠ 

TUTULMASINA, bu süre içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde serbestlik 

tedbirinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Sanığın karar tarihinden itibaren 

iĢleyecek beĢ yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni bir suç iĢlemediği takdirde, açıklanması 

geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN DÜġMESĠNE KARAR VERĠLMESĠ 

YÖNÜNDE DEĞERLENDĠRME YAPILACAĞININ, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir 

suç iĢlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANACAĞININ 

SANIĞA ĠHTARINA, Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara 

çevrilmesine CMK'nın 231/7'inci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, Talebe uygun itiraz 

yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiĢtir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Ruhat ÜNLÜ'nün bulunamayıĢı nedeniyle hakkında 

verilen yukarıda belirtilen karara iliĢkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık Ruhat 

ÜNLÜ'ye tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31.maddeleri gereğince iĢbu 

ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Ruhat ÜNLÜ'ye tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Ruhat ÜNLÜ 

tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre itiraz baĢvurusu, Van 3'üncü Piyade 

Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya 

Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 

197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna baĢvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık 

tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, 

Erzurum 9'uncu .Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 

edilebileceği Sanık Ruhat ÜNLÜ'ye ilanen tebliğ olunur. 1813 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BALIKESĠR-SUSURLUK ĠSTASYONLARI ARASI YOL YENĠLEMEDE KULLANILMAK 

ÜZERE 3000 TON 60 E1 RAY SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/154639 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 

Alsancak-Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

    ġartnamenin Görülebileceği  

    internet adresi  : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 

2 - Ġhale konusu malın  

   adı ve miktarı : Balıkesir-Susurluk Ġstasyonları Arası Yol Yenilemede 

Kullanılmak Üzere 3000 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması 

ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ VE YABANCI ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak 

suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 02.05.2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

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

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2966/1-1 

—— • —— 

HAġHAġ KIRMA ELEME MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet haĢhaĢ kırma eleme makinesi kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9350 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 17 Nisan 2017 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 3063/1-1 
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MÜLKĠYETĠ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASI SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN 5 ADET TAġINMAZ ĠHALE 

YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait; 

a) Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Ġnönü Mahallesi, 1020,18 m² miktarlı 3792 Ada, 3 No.lu 

Parselde kayıtlı, 13268/17003 hisse oranı tutarı olan, 796,08 m² taĢınmazın satıĢı (ĠĢgalden 

Kullanılmakta) 

b) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Dabakhane Mahallesi, 323,00 m² miktarlı 89 Ada, 66 

No.lu Parselde kayıtlı, 127/323 hisse oranı tutarı olan, 127,00 m² taĢınmazın satıĢı (ĠĢgalden 

Kullanılmakta) 

c) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Dabakhane Mahallesi, 380,00 m² miktarlı 89 Ada, 67 

No.lu Parselde, kayıtlı 126/380 hisse oranı tutarı olan, 126,00 m2 taĢınmazın satıĢı (ĠĢgalden 

Kullanılmakta) 

ç) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 388,11 m² miktarlı 1701 Ada, 51 

No.lu Parselde kayıtlı 1198/38811 hisse oranı tutarı olan, 11,98 m2 taĢınmazın satıĢı (ĠĢgalden 

Kullanılmakta) 

d) Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,01 m² miktarlı 1701 Ada, 52 

No.lu Parselde kayıtlı 3246/42501 hisse oranı tutarı olan 32,46 m2 taĢınmazın satıĢı (ĠĢgalden 

Kullanılmakta) 

2 - Parsellerin Ġhale Günleri 

- (a, b, c, ç ve d) harflerde belirtilen parsellerin ihalesi 27/04/2017 PERġEMBE günü saat 

10.00 dan itibaren yapılacaktır, 

SatıĢ Ġhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı 

Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve ―Pazarlık Usulü‖ ile görüĢmeler yapmak suretiyle 

yapılacaktır. Ġhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, Ġhale Pazarlık görüĢmesine devam 

edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

3 - Yukarıdaki Ġhale Konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarı; 

- 3792 Ada, 3 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 
28.000,00.-TL 

(Yirmi Sekiz Bin Türk lirası) 

- 89 Ada, 66 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 
  8.500,00.-TL 

(Sekiz Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) 

- 89 Ada, 67 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 
  8.500,00.-TL 

(Sekiz Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) 

- 1701 Ada, 51 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 
  1.200,00.-TL 

(Bin Ġki Yüz Türk Lirası) 

- 1701 Ada, 52 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 
  2.200,00.-TL 

(Ġki Bin Ġki Yüz Türk Lirası) 

4 - Teklifler, Teknik ġartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge 

Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosuna (Özalper Mahallesi Ġstasyon Caddesi No: 2 

YeĢilyurt/MALATYA) Bizzat elden teslim edilecektir. Teknik ġartnamede Belirlenen gün ve 

Saatten sonra ve posta ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir. 
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5 - TCDD Genel Müdürlüğü Ġhale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD Ġhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Ġhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis 

Müdürlüğü (Özalper Mah. Ġstasyon Cad. No: 2 YeĢilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar 

Bankası Malatya Merkez ġubesindeki TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı 

hesabına her parsel için (Doküman bedeli 250,00.-TL) Teknik ġartnamede Belirtilen ihale 

doküman bedelleri hangi parsele ait olduğu (……. Ġli, …….. Ġlçesi ………. Mahallesi …. Ada, 

…. Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya 

Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü 

Emlak Bürosundan temin edilebilir. 3009/1-1 

—— • —— 

BALIKESĠR-SUSURLUK ĠSTASYONLARI ARASI YOL YENĠLEMEDE KULLANILMAK 

ÜZERE 50.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS  

SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/ 154659  

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 

Alsancak Konak / ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

    ġartnamenin Görülebileceği  

    internet adresi  : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Balıkesir-Susurluk Ġstasyonları Arası Yol 

Yenilemede Kullanılmak Üzere 50.000 adet UIC 60 raya uygun B70 beton travers satın alınması 

iĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ VE YABANCI ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak 

suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 03.05.2017 Tarihi ÇarĢamba Günü Saat 15:00’de kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

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

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3040/1-1 
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INVITATION FOR BIDS 

REPUBLIC OF TURKEY 

Istanbul Governorship 

Istanbul Project Coordination Unit 

Ġstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

 

―RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL SCHOOLS‖ 

(IDB-WB4-YAPIM-06) 

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that 

appeared in the Arab News dated February 09, 2013, in DgMarket dated January 25, 2013, in the 

official web-site of IDB dated January 12, 2013 and the official web-site of IPCU dated January 

25, 2013. 

2. The Republic of Turkey has applied for financing from the Islamic Development Bank 

(ISDB) towards the cost Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project 

(ISMEP), and it intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the 

contract for Reconstruction Work of Educational Schools (IDB-WB4-YAPIM-06). 

3. Republic of Turkey, Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit (IPCU), 

now invites sealed Bids from eligible Bidders for the Reconstruction Work of Educational 

Schools (IDB-WB4-YAPIM-06) under a single contract package. 

 

(IDB-WB4-YAPIM-06) 

No 
City District Name-Adress of Schools 

Estimated Closed 

Area (m2) 

1 Istanbul Çekmeköy  Sultançiftliği Ġlkokulu 6.375  

2 Istanbul AtaĢehir 
TEB AtaĢehir Secondary School-School 

Building, Sports Hall, General Layout 
10.120 

 

The Buildings will have total construction area of approximately 16.495, m2. 

The Buildings will be built under a single contract package and the construction period 

will be 360 calendar days for Sultançiftliği Primary School and TEB AtaĢehir Secondary School.  

Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedures with 

the Post-qualification Method specified in IDB’s Guidelines for Procurement under IDB 

Financing, dated May 2009 and are open to all eligible bidders that meets the minimum 

qualification criteria specified below. 

4. Minimum qualification criteria are:  

I. Minimum average annual turnover in construction work of 37.500.000 TL calculated as 

the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and 

received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2014-

2015, and 2016), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 

2017 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients. Annual 

turnovers shall be verified by the documents (invoices and progress payment certificates signed 

by Certified Public Accountant should be added) certified by Certified (Sworn-in) Public 
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Accountant or Tax Authority. If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual 

turnover in construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount 

for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover 

amount above, the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) 

within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be 

taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As 

a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has 

become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder 

cannot be qualified. 

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2012-2016) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 25.000 m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 

the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 

authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning.  Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 8.500.000 TL available cash 

credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria. 

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 
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VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids 

5. Interested eligible Bidders may obtain further information and review the bidding 

documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The 

Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a 

written application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 

5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch / Ġstanbul / Turkey together with the Contract 

Identification No of (IDB-WB4-YAPIM-06).  The purchasing application shall be made by a 

letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded 

for any reason. 

6. Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 750.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before May 24, 2017 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed. 

7. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of bidders’ 

representatives and anyone who chooses to attend at the address below on the date stated above. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

M. KemalettinMah. Tiyatro Cad. No: 8 

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 

Contact Person: K. Gökhan ELGĠN (Director) 

Tel  +90 212 518 55 00 

Fax : +90 212 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 3116/1-1 

————— 

INVITATION FOR BIDS 

REPUBLIC OF TURKEY 

Istanbul Governorship 

Istanbul Project Coordination Unit 

Ġstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

―RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL SCHOOLS‖ 

(IDB-WB4-YAPIM-05) 

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that 

appeared in the Arab News dated February 09, 2013, in DgMarket dated January 25, 2013, in the 

official web-site of IDB dated January 12, 2013 and the official web-site of IPCU dated January 

25, 2013. 

2. The Republic of Turkey has applied for financing from the Islamic Development Bank 

(ISDB) towards the cost Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project 

(ISMEP), and it intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the 

contract for Reconstruction Work of Educational Schools (IDB-WB4-YAPIM-05). 

3. Republic of Turkey, Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit (IPCU), 

now invites sealed Bids from eligible Bidders for the Reconstruction Work of Educational 

Schools (IDB-WB4-YAPIM-05) under a single contract package. 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2017 – Sayı : 30034 

 

 

(IDB-WB4-YAPIM-05) 

No City District Name-Adress of Schools 

Estimated Closed 

Area (m2) 

1 Istanbul Çekmeköy Ömerli Tevfik Hikmet Ataman ÇPL 7.477  

2 Istanbul Çekmeköy Vatan Ortaokulu 7.395  

 

The Buildings will have total construction area of approximately 14.872 m2. 

The Buildings will be built under a single contract package and the construction period 

will be 360 calendar days for Ömerli Tevfik Hikmet Ataman Multi Program High School and 

Vatan Secondary School.  

Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedures with 

the Post-qualification Method specified in IDB’s Guidelines for Procurement under IDB 

Financing, dated May 2009 and are open to all eligible bidders that meets the minimum 

qualification criteria specified below. 

4. Minimum qualification criteria are:  

I. Minimum average annual turnover in construction work of 30.000.000 TL calculated as 

the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and 

received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2014-

2015, and 2016), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 

2017 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients. Annual 

turnovers shall be verified by the documents (invoices and progress payment certificates signed 

by Certified Public Accountant should be added) certified by Certified (Sworn-in) Public 

Accountant or Tax Authority. If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual 

turnover in construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount 

for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover 

amount above, the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) 

within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be 

taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As 

a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has 

become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder 

cannot be qualified. 

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2012-2016) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 20.000 m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 

the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 

authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning.  Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 
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III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 7.000.000 TL available cash 

credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding ti me of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria. 

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI.  The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids 

5. Interested eligible Bidders may obtain further information and review the bidding 

documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The 

Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a 

written application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 

5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/Ġstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of (IDB-WB4-YAPIM-05).  The purchasing application shall be made by a 

letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded 

for any reason. 

6. Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 650.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before May 22, 2017 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.     

7. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of bidders’ 

representatives and anyone who chooses to attend at the address below on the date stated above. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

M. KemalettinMah. Tiyatro Cad. No: 8 

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 

Contact Person: K. Gökhan ELGĠN (Director) 

Tel : +90 212 518 55 00 

Fax : +90 212 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 3117/1-1 
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OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

ĠKN: 2017/148429 

1 - TeĢekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

150.000 adet 440x540x195 mm lik ihraçlık oluklu karton Kutu %20 artar - azalır toleranslı olarak 

Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

- Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığı - RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.04.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif teklife kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığında 

yapılacaktır. 

9 - Ġhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 2848/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/01/2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 14/03/2017 tarih ve 432 sayılı kararı ile tadilen onanan 

"Etimesgut Ġlçesi Eryaman Mahallesi imarın 18678 ada 1 sayılı parselin doğusundaki park 

alanında Dağıtım Merkezi yapılmasına iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği‖ 

10/04/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 3135/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 07/02/2017 tarih ve 98 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 17/03/2017 tarih ve 583 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi Oğuzlar Mahallesi imarın 47963 ada 1 sayılı parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği'' 10/04/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 3136/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 07/02/2017 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 17/03/2017 tarih ve 570 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi Bağlıca Mahallesi imarın 46893 ada 1 sayılı parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği'' 10/04/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 3137/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Tamer Sağır Eğitim Kültür Sağlık ve YardımlaĢma Vakfı (TAMSA 

VAKFI) 

VAKFEDENLER: Tamer Sağır, Engin Kaboğlu, Alper Muammer KocabaĢ 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠZMĠR 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġzmir Bölge Adliye Mahkemesinin (Torbalı 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 

18.10.2016 tarihli, E: 2016/51, K: 2016/137 sayılı kararını kaldırarak) 01/02/2017 tarihli ve      

E :2017/88, K :2017/85 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türk vatandaĢların ve özellikle genç bireylerin, Türk milli eğitiminin 

temel amaçları çerçevesinde, kültürel, bilimsel, dini ve sosyal geliĢmesine hizmet etmek, 

gençlerin ilmi, fikri ve ahlaki yönden yetiĢmesini sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer 

amaçları gerçekleĢtirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: Tamer Sağır, Hülya Sağır, Celal KocabaĢ, Engin Kaboğlu, 

Mehmet Faruk Özoğul, Alper Muammer KocabaĢ 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Vakıf amaçlarına uygun hangi kuruluĢ veya kuruluĢlara verileceği vakıf mütevelli heyeti 

tarafından belirlenir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3091/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Fırat Eğitim ve YardımlaĢma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ramazan ġerif FIRAT, Ġlhami FIRAT, ġemsettin Murat FIRAT, Sinan 

FURAT, Ruhi FIRAT, Mehmet Kenan FIRAT, Cesim Enver FURAT, Murat FIRAT, Ali FIRAT, 

Mehmet Baran FURAT, Osman FIRAT, Bulut FIRAT. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/01/2017 tarihinde tavzih edilen 26/10/2016 

tarihli ve E: 2015/569, K: 2016/474 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ġhtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerine katkı 

sunmak, bakıma muhtaç hale gelenler ile sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma için gerekli maddi ve 

manevi yardımları sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL (EllibeĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Ramazan ġerif FIRAT, Ġlhami FIRAT, Cesim Enver FURAT. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3092/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

— Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Dicle Üniversitesi Kanser Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Karabük Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


