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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Men-

deres Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin  üçüncü fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3)  Birimler, belirledikleri derslerde, C2’nin altında not alınan derslerin tekrarlanma-

sını şart koşabilirler. En düşük başarı notunun C2 olduğu dersler öğretim programında belirti-

lir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/6/2017 30089



Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or-
ganların görevlerine ve çalışma esaslarına 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 (AKÜSEM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans

ve yüksek lisans programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası
ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, uluslararası
ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konfe-
ranslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin ya-
yını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları
geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile

bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal so-
runların çözümüne katkıda bulunmak,
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b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü
alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar
planlamak, düzenlemek,

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

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,
eğitim programları veya danışmanlık sunmak veya sunulmasına aracılık etmek,

d) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini
sağlamak,

e) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri
çoklu becerilerle donatmak,

f) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini, yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim,
kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere
yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek,

g) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek,
ğ) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazır-

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

açmak veya açtırmak,
ı) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yap-

mak,
i) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek,
j) Genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,
k) İnternet veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruplara yönelik elektronik eğitim

programları sunmak,
l) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırma-

larını organize etmek,
m) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya her tür yöntemle eğitim hizmeti

sunmak,
n) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği

uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri her tür yöntemle düzenlemek, eğitime
katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak,

o) Ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle dü-
zenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

ö) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yön-
temle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

p) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayınını her türlü
yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak,

r) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve
beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak prog-
ramlar geliştirmek,

s) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek stan-
dartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,

ş) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sü-
recine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak ger-
çekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri ta-
nımak,
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t) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık

ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim

elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden gö-

revlendirilebilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki tam zamanlı

öğretim elemanlarından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirebilir, birimler için de görevlen-

dirmeler yapabilir ve bunların bilgisini Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Merkez müdür yar-

dımcısının görev süresi de üç yıldır. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardım-

cısı kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi ba-

şında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna

başkanlık etmek.

c) Merkez Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak

ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe

sunmak.

f) Merkezin, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.

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

zırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri; Merkez Müdürünün önereceği Üni-

versitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin

görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden

önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Merkez Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlaması ve yürütülmesinde, ihtiyaçlar doğrultu-

sunda yapılan hazırlıkların Rektörlüğe sunmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.
b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturması ve çalışmalarında Mer-

kez Müdürüne yardımcı olmak.
c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi,
kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasların tespitinde Merkez Müdürüne yardımcı ol-
mak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı ol-
mak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniver-

sitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri
halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllı-
ğına görevlendirilir. Merkez Danışma Kurulu Merkez Müdürü dahil azami beş üyeden oluşur.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkez Danışma Kuruluna baş-
kanlık eder.

(2) Merkez Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağ-
rısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için Merkez Müdürüne değerlendirmelerini aktarmak,
b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Merkez Müdü-

rüne sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir. 
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin; akademik,  teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Mü-

dürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 22/8/2011 tarihli ve 28033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Kariyer Danışmanlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlu-
pınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlardan enstitü yönetim kurulunca ma-
zeretleri kabul edilmeyenler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve her-
hangi bir hak iddia edemezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini
belgelemek kaydıyla ilgili enstitü müdürlüğüne Senato tarafından kabul edilen akademik tak-
vimde belirtilen mazeretli kayıt tarihinde başvurur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca
uygun görülen ve gerekli kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız
duruma düşen öğrenciler kayıt hakkı olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik tak-
vimde ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredisi,
yerel kredi değeri ve niteliği ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine ilgili enstitü kurulunun
teklifi ve Senato onayı ile belirlenir. Bir yarıyılda açılacak dersler, bu derslerin hangi öğretim
üyeleri tarafından verileceği, ders programları ve bu hususlarda yapılacak olan değişiklikler
EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-
boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi dâhilinde
öğrenci iş yüküne göre ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, ilgili enstitü kurulunun teklifi ve
Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, kayıt dondurulma
talep edilen döneme öğrencinin ders kaydı yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden iti-
baren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunması gerekir. Belgelendirilen
ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme
konulmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme
sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavları, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde
belirtilen süreler içerisinde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamam-

lamış sayılabilmesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlikte
ise en az 3,00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler,
not ortalamasını yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın
önerisi ve EABDB/EASDB onayı ile şartlı başarılı veya başarısız olduğu seçmeli bir dersin
yerine başka bir ders alabilir. Ders eşleştirmeleri danışman tarafından yapılır ve enstitü mü-
dürlüğüne EABDB/EASDB tarafından yazı ile bilgi verilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci hazırladığı seminerini derslerin son gününe kadar danışman tarafından
belirlenen, danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak
sunar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar
verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından bütünleme sınavlarının son gü-
nüne kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli dü-
zeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitüce belirlenen kurallara göre yazılmış üç adetten az
olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş
ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim
eder. Ciltli tezin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğren-
cinin yazılı talebi halinde son ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir.  Bu koşul-
ları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğren-
cilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniversite ile
ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır.
Bu sürenin sonunda derslerden, dönem projesinden başarısız olan ve genel not ortalaması
2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilerek Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az iki kopyadan
oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile enstitüye teslim eden öğrenci enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile mezun edilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Ciltli dönem projesinin
süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı talebi
halinde son ciltli proje teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini derslerin son gününe kadar danışman tara-
fından belirlenen, danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık
olarak sunar. Jüri, düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna
karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABDB/EASDB tarafından bütünleme sınavlarının son
gününe kadar tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez önerisi kabul edilen ve ilgili yarıyılda ders kaydı yapan öğrenci için tez izleme
komitesi, güz yarıyılı için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna
kadar olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK
üyelerine gönderilmek üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar.
Bu raporu sunmadığı takdirde öğrenci tez çalışma notuna enstitü yönetim kurulu kararı ile ba-
şarısız (YZ) notu verilir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dö-
nemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT)
veya başarısız (YZ) olarak belirlenir. TİK tarafından veya öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde
tez izleme toplantısı yapılmadığında enstitü yönetim kurulu kararı ile üst üste iki kez veya ara-
lıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”
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“(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
Ancak, üç TİK sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenciler, azami süresi dâhilinde kayıtlı
olduğu her yarıyıl TİK raporu sunmak zorundadır. Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri uygu-
lanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlaya-
mayan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Ciltli tezlerin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim ku-
rulu, öğrencinin yazılı talebi halinde son ciltli tez teslim tarihini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde Üniver-
site ile ilişiği kesilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Disiplin işleri ve tebligat
MADDE 53 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

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

(2) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından e-posta, kısa
mesaj, kurumsal internet sayfası, öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla yapılan tüm duyurular ve
ilanlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenciye yapılacak yazılı tebligatlarda ilk kayıtta öğ-
renci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen iletişim
bilgileri kullanılır. Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri ad-
resi değiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres
vermiş olan öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, ken-
dilerine tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(8) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı ve ilgili mevzuata göre

öğrencilik hakkı kazanan doktora programı öğrencilerinin, yeterlik sınavına başvurabilmeleri
için kayıtlı oldukları programın asgari yabancı dil puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

(9) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğ-
renciler için, 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 30 AKTS ders yükü, en fazla 30
AKTS artırılabilir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2016 29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2017 30125
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 (FSM-UZEM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf 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) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ge-

liştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.
b) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları

kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri
yürütmek.

c) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle des-
teklemek.

ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak.

e) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin
etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

f) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-
lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.

g) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
internet  tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

12 Şubat 2018 – Sayı : 30330                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



ğ) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika prog-
ramları düzenleyerek bilgiyi ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma yaymak.

h) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenme uyar-
lamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini
ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli
ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan
eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin
verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için

ders içeriklerini hazırlamak.
c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinas-
yonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği 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, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki akademik personeli

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite personeli
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkez çalışmalarında Müdüre yar-
dımcı olur. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından
birisi vekâlet eder ve Merkezi yönetir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına

sunmak.
d) Yurt içi ve  dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
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e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinas-
yonunu sağlamak.

f) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program
ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rek-
törün onayına sunmak.

g) Uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında,
ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program
başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere beş ki-
şiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir ne-
denle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür,
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez
üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Müdür ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmaları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içe-

rikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
g) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden

geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin

içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden veya konu
ile ilgili toplam 5 uzman kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin
çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerine Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1)  6/10/2013 tarihli ve 28787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf  Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesinde yürütü-

len önlisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, Manisa Celal Bayar Üniversite-

sinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime 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) Azami süre sonu ek sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen sü-

relerde mezun olamayanlardan, gerekli şartları sağlayanlara verilen sınav hakkını,
c) Ek sınav: Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarısız olan-

lara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için gerekli not ortalamasını tutturamayanlara
verilen sınav hakkını,

ç) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
d) İş yeri uygulama eğitimi: Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları bilgi ve becerileri

kullanarak öğrenim gördükleri alanlar ile ilgili iş yerlerindeki uygulama ve süreçler hakkında
deneyim kazanması amacıyla organize edilen uygulamalı eğitimi,

e) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi hariç, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarında eğitim-öğretim, ilgili birimlerin önerileri ve Senatonun kararı ile en geç Ma-
yıs ayı sonuna kadar belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ilgili birim kurul-

larının önerisi ve Senatonun onayıyla örgün (birinci ve ikinci öğretim), dışarıdan, yaygın, açık-
öğretim, uzaktan öğretim programları uygulanır ve yaz okulu açılabilir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak yabancı dil hazırlık

sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen
yabancı dilde yapılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim esasları Senato tarafından düzenlenir.
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Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan

oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim‐öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan
süreler bu sürenin dışındadır.

(2) Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.
(3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak gerekli hallerde yıllık olarak

da düzenlenebilir.
(4) Zorunlu hallerde ilgili birim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve

sınav yapılabilir.
Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü
MADDE 9 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; 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
önlisans 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.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu
yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınav-
larına giremezler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süre sonu ek sınavlarına girmeye hak kazanan öğrencilere, daha önce alıp
başarısız oldukları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki azami süre sonu ek sınav
hakkı verilir. Azami süre sonu ek sınavından alınan not, o ders için başarı notu yerine geçer.
Azami süre sonu ek sınavlarında öğretim elemanı harf notunu kendisi belirler.

(4) Azami süre sonu ek sınavları sonunda, mezuniyet için kalan başarısız dersler, hiç
alınmayan dersler ile devam koşulu yerine getirilmeyen derslerin sayısının toplamını beşe in-
diremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Azami süre sonu ek sınavları sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç alma-
dıkları ve/veya alıpta derse devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere,
en fazla beş veya en az iki derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş dersi kalan
öğrencilere ise dört yarıyıl ek süre tanınır. Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden
fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenciler, katkı
payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorunda-
dırlar.

(6) Azami süre sonu ek sınavları sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğ-
rencilere, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan gerekli bütün şartları
sağladıkları halde mezun olabilmek için 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan
öğencilere, genel not ortalamalarını yükseltmek için öğretim planında yeralan derslerin içeri-
sinden diledikleri kadar dersten sınırsız azami süre sonu ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan
alınan not başarı notu yerine geçer.

(8) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girecekleri ders başına
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı
toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vaz geçmiş sayı-
lır.
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(9) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresi azami iki yıldır. Bu süreler sonunda
ara sınav veya yılsonu sınavı yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilere üç yıl içinde
kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınavdan başarılı olan öğrencilerin kaydı yeniden yapılır
ve öğrenimlerine kaldığı yerden devam ederler.

(10) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süre-
sinden sayılır.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 10 – (1)  Bulundukları  sınıf  itibarı  ile  ilk  %10’a  giren  öğrencilere ilişkin

usul ve esaslar  Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Öğrenci kayıt işlemleri
MADDE 11 – (1) ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yerleşti-

rilen öğrenciler ile özel yetenek sınavı ile kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) ve Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için is-
tenen belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge istenmeksizin adayın kaydı
yapılır. Ancak e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin aslı veya Üni-
versite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(2) ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen özel koşullarla öğrenci alan bö-
lümlere kayıt yaptıracak öğrencilerin, kılavuzun açıklamalar kısmında yer alan belgeleri teslim
etmeleri halinde kaydı yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve kayıt işlemleri YÖK ve Senato kararları ile
düzenlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Her öğrenci, her yarıyıl belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini

ödemek ve ders seçimini yaparak kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri, ilgili kayıt dönemlerinde ödenir. Süresi içinde

katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca
kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Kaydını süresi içerisinde yenileyemeyen öğrenci mazeretini eğitim-öğretim döneminin ilk iki
haftası içerisinde ilgili birime bildirmek zorundadır. Bu süreler içerisinde yapılacak talepler
ile ilgili karar ilgili birim yönetim kurulunca verilir.

(3) Kayıt yenileme süresi her öğretim yarıyılı/yılı başlangıcından önceki beş iş günüdür.
Bu süre içinde ilgili birimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemeyen veya iste-
nen bilgi ve belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara
alınmaz.

Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından

yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından belirlenir ve in-
tibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak dikey geçiş işlemleri,

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümlerine göre yürütülür.
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Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 15 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarından birinde kayıtlı olan

öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci
olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kre-
dileri, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü-
lüklerinin yerine sayılabilir.

Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar
MADDE 16 – (1) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik uluslararası or-

tak programlar, 20/10/2014 tarihli ve 29151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar
Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yö-
netmeliğine göre yürütülür.

Çift anadal ve yan dal
MADDE 17 – (1) Üniversitede aynı akademik birim içinde ya da farklı akademik bi-

rimler arasında yapılacak çift anadal ve yan dal uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar Senato
tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 18 – (1) Önlisans ve lisans öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim prog-

ramları ve programlardaki derslerin yarıyıllara dağılımı belirlenirken; YÖK tarafından ilgili
programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçe-
vesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutulur. İlgili dip-
loma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını
ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve
öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulun-
durularak bölüm kurulunun önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile ke-
sinleşir.

Dersler
MADDE 19 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön

koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır.
(2) Bir ön koşullu dersin alınabilmesi için, bu dersin ön koşulu olan dersin başarılmış

olması gerekir. Ön koşullu dersler bölüm kurulu tarafından ilgili birim kuruluna önerilir ve Se-
natonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.

(3) Öğretim programlarının yükü AKTS kredi sistemi ile belirlenir.
(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün bölümler-

de/programlarda zorunlu olarak okutulur. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi
veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur.

(5) İş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve gü-
venliği zorunlu olarak okutulur. Bu dersin esasları Senato tarafından belirlenir.

Ders alma
MADDE 20 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, ders kayıtlarını elektronik or-

tamda yapar. Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır.
Ders kayıtlarıyla ilgili nihai onaylama öğrenci tarafından yapılır.

(2) Öğrenci, yarıyılın/yılın ilk haftası içinde kayıt olduğu dersten/derslerden kaydını
sildirebilir veya yeni ders ekleyebilir.

(3) Öğrencilerin her yarıyılda alabilecekleri ders yükü toplamı, ara sınıf öğrencileri için
en fazla 40 AKTS, son sınıf öğrencileri için en fazla 45 AKTS’dir.
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(4) Lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerden başarılı ve genel
ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 3,00 olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst ya-
rıyıla ait ön koşulunu sağladıkları dersler de dâhil, toplam 45 AKTS kredisi karşılığı ders ala-
bilirler.

(5) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler, başarısız
öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler; bir üst sınıftan ders alamazlar. Ancak, daha önce başa-
rısız oldukları dersleri, hiç almadıkları dersleri, istemeleri halinde başarılı ve koşullu başarılı
oldukları dersleri ders alma limitleri dahilinde tekrar alabilirler. Ders tekrarı ile dördüncü yarıyıl
GANO’larını 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, başarısız dersleri bulunsa dahi normal statüde
öğrenimlerine devam ederler. Başarısız öğrenci statüsünde geçen süreler, toplam öğretim sü-
resinden sayılır.

(6) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alama-
yan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. İlgili bölüm/program kurulu-
nun teklifi ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun uygun gördüğü proje, tasarım,
uygulama, bitirme tezi gibi dersler bu kapsam dışındadır.

(7) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çı-
karılan zorunlu ders/dersler yerine, ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile uygun görülen eş-
değer ders/dersleri alır veya bu ders/derslerden muaf sayılır. Bu durumda öğrencinin mezuniyeti
için gerekli olan AKTS kredisinde meydana gelebilecek eksiklik, fazladan alınacak seçmeli
ders/dersler ile tamamlanır.

(8) Öğrenciler alıp başarısız oldukları seçmeli ders/dersler yerine, aynı dersi veya bu
dersin yerine sayılabilecek diğer seçmeli ders/dersleri alır.

(9) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan eğitime ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

(10) Çift anadal ve yan dal öğrencileri her yarıyıl toplam 45 AKTS ders alabilirler. Bu
toplama; anadal, çift anadal ve yan dal kapsamında alınan tüm dersler dâhildir.

(11) Devam zorunluluğu olan derslerin ders programında çakışması durumunda; ders-
lerin devamını vermek öğrencinin sorumluluğundadır. Birinci öğretim öğrencileri çakışan ders-
lerini istediği takdirde birinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa ikinci öğretimden, ikinci öğ-
retim öğrencileri de ders çakışması durumunda ikinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa bi-
rinci öğretimden alabilirler.

(12) Öğrenciler; alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde
tekrar alabilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not
öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir. Mezun aşamasına gelmiş fakat mezuniyeti henüz
ilgili birim yönetim kurulunca onaylanmamış öğrenciler GANO’larını artırmak amacıyla yaz
okulundan ders alabilirler. Öğrencilerin, bu taleplerini mezuniyet onayı yapılmadan önce ilgili
birime dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Yaz okulunda alınan son not öğrencinin başarı notu ola-
rak değerlendirilir.

Dersten çekilme
MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden aşağıda belirtilen şekilde

çekilebilirler:
a) Dersten çekilme işlemi eğitim-öğretim dönemi başından itibaren üç hafta içinde ya-

pılabilir. Dersten çekilme işlemi öğrenci tarafından sistem üzerinden yapılır. Öğrenci bir yarı-
yılda en fazla bir dersten çekilebilir. İlk iki yarıyıl derslerinden dersten çekilme işlemi yapıla-
maz.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 12 Şubat 2018 – Sayı : 30330



b) Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılmış derslerden, dersten çekilme iş-
lemi yapılamaz. Öğrencinin çekildiği dersler, transkriptinde (I) harfi ile gösterilir. Bu dersler
not ortalama hesabına katılmaz.

Ders planı
MADDE 22 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders planı hazırlanır.

İlgili bölüm kurulu kararı ile onaylanan ders planı, kayıt yenileme döneminin başlamasından
önce öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders planında; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık
günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğ-
retim teknik ve yöntemleri, öğrenme çıktıları, öğretim elemanları ve yardımcılarına ait iletişim
bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.

(3) Her dersten öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer ça-
lışmaların sayısı, bunların başarı notuna katkı oranları ve final ve bütünleme sınavlarının başarı
notuna katkısı; öğretim elemanı tarafından belirtilir.

Danışman görevlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretimin

düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve koordinasyonu için her öğrenciye bir danışman görev-
lendirilir.

(2) Danışmanın görevleri Senato tarafından belirlenir.
Ders muafiyeti ve intibaklar
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı

oldukları dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile transfer edilebilir. Transfer işlemlerine ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvurular kayıt olunan yarıyılın kayıt yenileme süresi bitimine kadardır. Transfer
başvuruları sadece bir defa yapılır. Hazırlık sınıfına başlayacak öğrenciler, yatay geçişle ge-
lenler hariç, hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra başvuru yapabilirler.

(3) İlgili birim yönetim kurulu aynı yarıyılın ders ekleme-silme tarihi bitimine kadar
transfer başvurularını karara bağlar. Verilen kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş
günü içinde ilgili birime yapılır.

(4) Transfer edilen derslerde Üniversitenin ilgili biriminin eşdeğer derslerdeki AKTS
kredisi esas alınır.

(5) Öğrencinin ders muafiyetine, ilgili bölüm intibak komisyonunun görüşü dikkate
alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(6) Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak, ilgili bölüm intibak komisyonunun
görüşü ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile uygun yarıyıla intibakı yapılır. Bu durumdaki
öğrenci sadece intibakının yapıldığı dönem ve alt dönemdeki dersleri alır.

(7) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, uyum esasları ile birlikte ilgili birim-
lerce hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilgili birimdeki tüm öğrencilere uy-
gulanır.

(8) Her eğitim-öğretim yılının başında, Senatoca belirlenen derslerden muafiyet sınavı
açılır. Muafiyet sınavı açılan derslerden 65 veya üstü not alan öğrenciler muaf sayılırlar. Mua-
fiyet sınavı sonucunda alınan sayısal notun harf notu karşılığı Senato tarafından belirlenir. Be-
lirlenen harf notu öğrencinin başarı notu olarak transkriptine yansıtılır ve not ortalamasına ka-
tılır. Muafiyet sınavı sonucunda muaf olunan dersleri, öğrenciler not yükseltmek amacıyla is-
terlerse tekrar alabilirler.
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Stajlar
MADDE 25 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde staj uygulamaları, ilgili mevzuat hü-

kümlerine uygun olarak, ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

Devam zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı

teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine
devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler final veya bü-
tünleme sınavlarına alınmazlar. Öğretim elemanı öğrencinin devam durumunu en geç final sı-
navından önce açıklar.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate
alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Öğrenciler devamsız (DZ) derecesi alarak başarısız oldukları derslere birinci fıkrada
belirtilen şartlara göre devam etmek zorundadırlar.

(4) Daha önceki dönemlerde alınarak koşullu başarılı ya da başarılı olunan dersin, not
yükseltmek amacıyla tekrar alınması durumunda devam şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı,

ek sınav ve azami süre sonu ek sınavından oluşur.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulu ta-

rafından her yarıyılın ilk ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar,
projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sa-
yısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Final veya bü-
tünleme sınavlarının başarı notuna katkısı en az %40 en fazla %60 olacak şekilde belirlenir.
Uzaktan eğitim programlarında final veya bütünleme sınavının başarı notuna katkısı en fazla
%80 olacak şekilde belirlenir.

(4) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti ol-
madan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya
faaliyetten sıfır (0) not almış sayılır.

(5) İlgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli mazeretleri olan öğ-
rencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeretleri kabul edilen
öğrencilerin mazeret süreleri içerisinde girdikleri sınavları iptal edilir.

(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilir.
(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle ara sınav ve/veya

final ve bütünleme sınavı yapılmayacak dersler ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır.
Ders başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından ilgili dönem sonunda tutanak ile
ilgili birime teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.

(9) Final sınavına girme şartını yerine getiren ancak final sınavına girmeyen öğrenciler
ile final sınavı sonucunda başarılı ya da koşullu başarılı olduğu halde not yükseltmek amacıyla
bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bütünleme notları esas alınarak geçme notları hesap-
lanır.

(10) Final, bütünleme, mazeret, ek sınav ve azami süre sonu ek sınavı için mazeret
sınav hakkı verilmez.
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(11) Sınav esnasında ya da sınav kağıdının incelenmesi sırasında, kopya çektiği, kopya
çektirdiği, kopya çekilmesine yardım ettiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenci
hakkında tutanak düzenlenir ve sınav notu 0 (sıfır) olarak sisteme girilir. Hakkında tutanak dü-
zenlenen öğrenciye 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-
tim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Başarı notu değerlendirmeleri
MADDE 28 – (1) Lisans ve önlisans eğitim-öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başa-

rısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalış-
malarında gösterdiği başarı ve final veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendiri-
lerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme,
dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bu-
lundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sisteminin esasları Senato tarafından ayrıca belirle-
nir.

(2) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri, katsayıları, tanımları ile bu notlara
ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:
Başarı değerlendirmesi Harfli başarı notu Başarı katsayısı
Pekiyi AA 4,00
İyi‐Pekiyi BA 3,50
İyi BB 3,00
Orta‐İyi CB 2,50
Orta CC 2,00
Orta‐Geçer DC 1,50
Geçer DD 1,00
Başarısız FD 0,50
Başarısız FF 0,00
b) Ayrıca;
1) Devam ediyor: DE,
2) Eksik: E,
3) Geçti: G,
4) Kaldı: K,
5) Muaf: M,
6) Devamsız: DZ,
7) Dersten çekilme: I,
harf notu ile ifade edilir.
c) Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu dersler ilk değer olarak doğrudan

DE notu ile ifade edilir. Dersin öğretim elemanı tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar
yarıyıl/yıl içerisinde DE notu geçerli olur. DE notu, bu aşamada toplam kredi ve GANO hesa-
bına katılmaz.

ç) E notu; proje, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve benzeri çalışmalarda, has-
talık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli ko-
şulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde;
bu öğrenci onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not alır. Aksi halde E notu re’sen FF
veya K notuna dönüştürülür.

d) G notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
e) M notu, öğrencilerin daha önce muaf oldukları ve ortalamaya katılmayan dersleri ile

ilgili birim yönetim kurulu tarafından programdan kaldırılan derslerden muaf edilen öğrenciler
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ve engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan ve bu engelinin ilgili
dersin başarı ile yürütülmesinde sorun oluşturacağı ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul
edilen öğrenciler için verilir.

f) K notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
g) DE, E, G, M ve K notları not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. DZ notu,

derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DZ, not ortalaması hesa-
bında FF notu gibi işlem görür.

ğ) AA, BA, BB, CB, CC, G ve M başarılı harf notlarıdır.
h) DC ve DD koşullu başarılı harf notlarıdır. GANO’ su en az 2,00 olan öğrenciler DC

ve DD notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su
2,00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle DC ve DD olan derslerini ye-
niden alarak GANO’larını 2,00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.

ı) FD, FF, DZ ve K başarısız harf notlarıdır.
i) I notu not ortalaması hesabına katılmaz.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 29 – (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını

izleyen beş iş günü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili
birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Not ortalaması
MADDE 30 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması

(YANO) ve GANO hesaplanarak belirlenir. Hesaplamalarda AKTS kredileri dikkate alınır.
(2) YANO; o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan

derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamalarda, virgülden
sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci
haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır.

(3) GANO, öğrencinin o ana kadar bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, alınan
derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur. GANO’ya, tekrar edilen derslerden alı-
nan en son not katılır.

Ek sınavlar
MADDE 31 – (1) Bir öğrenci herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için de-

vamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler
için ek sınav hakkı verilir.

(2) Son dönemde FF veya FD almadıkları halde GANO’su 2,00’ın altına düşen öğren-
cilere, DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek sınav hakkı
verilir.

(3) Ek sınavlardan alınan notlar o ders için başarı notu yerine geçer.
(4) Öğrenci ek sınav haklarından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sı-

navlardan başarısız olduğu dersleri tekrar alabilir.
İş yeri uygulama eğitimi
MADDE 32 – (1) İş yeri uygulama eğitiminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Se-

nato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler
MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim

kurulunca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla

ilgili mazeretinin olması.
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b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-
luyla doğal afetlere maruz kalması.

c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi.
ç) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.
(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden

itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması
gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile gö-
revlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan
öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri sınavlar için görev dönüşü sınav hakkı ve-
rilir.

Öğrenime ara verme izni
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması

veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması
halinde, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde başvuru yaparak, ilgili
birim yönetim kurulu kararı ile öğrenimlerine ara verebilirler.

(2) Öğrenime ara verme izni en az bir, en çok iki yarıyıl için verilebilir. Toplam öğre-
nime ara verme izni azami öğrenim süresinin yarısını geçemez. Bu süreler azami öğrenim sü-
resinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik hak-
larından yararlanamazlar.

(3) Askerlik hizmetini ifa eden/edecek öğrenciler, kendi birimlerine başvurmaları ha-
linde askerlik süresi boyunca öğrenime ara vermiş sayılırlar.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında eğitimine devam eden öğrencilerin öğrenime
ara verme izni en az bir eğitim öğretim yılı için verilebilir. Bu öğrencilerin bir yarıyıl öğrenime
ara verme izin talepleri dikkate alınmaz.

Disiplin işleri
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 36 – (1) Kayıtlı olduğu programdaki almakla yükümlü olduğu bütün ders ve

çalışmalardan başarılı olan ve lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde 120 AKTS
kredisini tamamlayan ve GANO'su en az 2,00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda
olduğu dersleri başarı ile tamamlaması, ilk iki yıl GANO’sunun en az 2,00 olması ve devam
ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
ön lisans diploması verilebilir.

(3) Disiplin cezası almamış ve GANO’su 3,00-3,50 arasında olan öğrenciler onur, 3,51
veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere
ilgili birim tarafından onur belgesi verilir.

(4) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici
mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, ilgili birim yönetim kurulunun toplanma
tarihidir.

(5) Diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

(6) Diploma, mezunun kendisine, kanuni temsilcisine ya da noterden vekâlet verdiği
vekiline verilir.
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(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını üst dönemden ders alma ve
yaz okulunda kredi tamamlama şeklinde sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun ola-
bilirler.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 37 – (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile

silinerek birimiyle ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniver-

siteden çıkarma cezası alması.
b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek için başvurması.
(2) Öğrencinin, ilgili birim yönetim kurulunca karar verilmesi ve YÖK onayı ile dört

yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin yükseköğretim kurumlarında aynı anda örgün iki önlisans veya lisans
programında kayıtlı olduğunun tespit edilmesi veya başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt
yaptırmak istemesi durumunda kaydı silinir.

Engellilik durumu
MADDE 38 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan

öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, da-
nışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine
ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır.
Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine getirememesi halinde, ilgili
birim yönetim kurulu kararı ile varsa, o derse eşdeğer olan bir başka ders alır, eşdeğer ders
yoksa M notu verilir.

(2) Engelli öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi
veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale
getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve
yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 39 – (1) Her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

hükümlerine göre yapılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili birim yönetim
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal

Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Öğrenim süreleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesi hükümlerine

göre, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğrenimine devam eden tüm öğrencilerin azami
öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rek-

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

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PERSONEL HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Bölge Müdürlüğünden: 

Personel hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Esaslar"ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/58684 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Pelitli 

Mah. Rize Cad. No: 128 Ortahisar/TRABZON  

b) Telefon ve faks numarası : 0 462 334 54 05 - 0 462 334 54 00 

c) Elektronik posta adresi :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Mahalli ĠĢçi ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Doğu Karadeniz Yay Magmatitleri Ġle ĠliĢkili Polimetal 

Maden Aramaları Projesi Hopa/Artvin Kamp ġefliği  

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren; ĠĢe baĢlama tarihi 

15.03.2018; iĢi bitirme tarihi 31.12.2018 dir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Toplantı 

Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 28/02/2018 - 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci 

mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Ġdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8 - 1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ġhale Odasından) satın alınabilir.  

8 - 2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Büro 

ġefliği adresine elden teslim edilecektir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

11 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

14 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 1299/1-1 
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ÇINAR ĠLÇESĠ MEYDAN MAHALLESĠ ġEYH AHMET TÜRBESĠ MEZARLIK ÇEVRE 

DÜZENLEME VE ĠSTĠNAT DUVARI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çınar Belediye Başkanlığından: 

Çınar Ġlçesi Meydan Mahallesi ġeyh Ahmet Türbesi Mezarlık Çevre Düzenleme ve Ġstinat 

Duvarı Yapım ĠĢi yapım iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/33345 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : GAZĠ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23   21750 

ÇINAR/DĠYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 412 511 2178 - 412 511 2161 

c) Elektronik Posta Adresi : cinarbelediye@mynet.com 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çınar Ġlçesi Meydan Mahallesi ġeyh Ahmet Türbesi 

Mezarlık Çevre Düzenleme ve Ġstinat Duvarı Yapım ĠĢi 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Çınar Ġlçesi Meydan Mahallesi 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer 

teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

ç) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çınar Belediyesi 2. Kat Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.03.2018 - 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ġstekliler, ihale konusu yapım iĢinde alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.  

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
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bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belge.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son on beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini 

gösteren belgeler.  

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

BIII. Grup iĢleri: BI. ve BII. Grubu iĢlerin dıĢındaki bina iĢleri benzer iĢ olarak kabul 

edilecektir. 

4.4.2. Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

ĠnĢaat Mühendisi, Mimar veya Peyzaj Mimarı 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TR (Türk Lirası) karĢılığı 

Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri 

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

da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, Her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde 

verilecektir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Diğer hususlar: 

Ġhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 

istenecektir. 1247/1-1 
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OTO ÖRNEKLEYĠCĠSĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Oto Örnekleyicisi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/60920 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139    06800 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 / 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mal Alımı, 5 Kısım, 

  1. Kısım: 3 Adet Thermo Scientific Marka ICAP 6500 

Model ICP-OES 

  2. Kısım: 2 Adet Thermo Scientific Marka ICAP 7600 

Radial Model ICP-OES 

  3. Kısım: 1 Adet Spectro Marka Genesis SOP Model ICP-

OES 

  4. Kısım: 1 Adet Analytik Jena Marka PlasmaQuant 

Model ICP-MS 

  5. Kısım: 1 Adet Bruker Marka Aurora M90 Model ICP-

MS, Mal Alımı  

b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi BaĢkanlığı Ambarları 

c) Teslim [tarihi/tarihleri]  : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama talimatı 

tebliğinden itibaren; 60 (altmıĢ) takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 22/02/2018 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2018 – Sayı : 30330 

 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler teklif ettikleri malların teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, teknik doküman ve orijinal 

katalogları teklifleri eklerinde sunacaklardır. Teknik ġartnamenin her bir maddesini ayrıntılı 

olarak cevaplandıracaklardır. Orijinal katalog, teknik dokümanlar ile Teknik ġartnameye 

Cevaplar arasında hiçbir fark bulunmayacaktır. 

Ġstekliler bu bilgi ve belgeleri teklif ekleri kapsamında sunacaklardır. Sunmayan istekliler 

değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

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

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

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

istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

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

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 1277/1-1 
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TERMAL OTEL VE ARSASI SATILACAKTIR 

Kahramankazan Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi 

tapulamasına kayıtlı 1(bir) adet Termal Otel ve Arsası, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a 

maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

2 - SatıĢı yapılacak taĢınmazın mahallesi, cinsi, ada, parsel, yüzölçümü, m² bedeli, toplam 

m² bedeli ve geçici teminat bedeli aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

3 - Ġhale 23.02.2018 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) 

Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - TaĢınmaz bedeli peĢin veya %50’si peĢin kalan kısmı 2 taksitle (Ġdari ġartnamenin 10. 

Maddesinde belirtildiği üzere) tahsil edilecektir. 

5 - Ġhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

A - Gerçek KiĢiler Ġçin 

a - Teklif Mektubu 

b - Ġkametgâh belgesi, 

c - Nüfus cüzdanı örneği, 

d - Geçici teminat yatırdığına dair makbuz, 

e - Ġdari ġartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı, 

f - Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

B - Tüzel KiĢiler Ġçin 

a - Teklif Mektubu 

b - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ olduğu yıl 

içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicilinin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı 

bulunduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ile 

imza sirküleri. 

c - Ortak Katılım halinde ortaklık beyannamesi. 

d - Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek 

e - Ġstekliler teklifleri ile birlikte ulusal-uluslararası otel firmalarından birinin bahse konu 

gayrimenkulün üzerinde faaliyet göstereceğine dair iyi niyet mektubu 

f - Ġdari ġartnameyi kabul ettiğine dair taahhütname, söz konusu yapının mevcut haliyle 

gezilip, görüldüğünü ve yapının Ģartnameye uygun olduğunu kabul eder taahhütname yazısı, 

Ġsteklilerin yukarıda yazılı belgeler ile Kazan Belediyesine borcu olmadığına dair Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden belge alıp ihale dosyasına koymakla yükümlüdür. 

6 - Daha geniĢ bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. Ġnternet adresinden ve her gün 

mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğüne (0 312 814 53 00 / 1220-1227) 

müracaat etmeleri ve ¨ 500,00 bedel karĢılığı Ġdari ġartnameyi almaları gerekmektedir. 

7 - Ġstekliler ihale dosyalarını 23.02.2018 tarihinde saat 10.00’a kadar Kahramankazan 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü’ne (Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1) teslim 

etmelidirler. 

 

Sıra Mahallesi Cinsi Ada Parsel 

Arsa Alanı 

(M²) 

Yapı Alanı 

(M²) 

Muhammen 

Bedeli (¨) 

Geçici Teminat 

Bedeli (¨) 

1 KAYI 
TERMAL 

OTEL 
221705 15 

16.131,00 

M² 
14.045,00 M² ¨ 21.300.000,00 ¨ 1.000.000,00 

 1326/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 4 KALEM 

CEBĠRENĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

Ġhale Kayıt No : 2018/53752 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi   : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 4 KALEM CEBĠRENĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 05.03.2018 günü saat 11.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 1328/1/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 74.000 ADET 

HAZIR KRAPONUN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53768 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 74.000 ADET HAZIR KRAPONUN TEKNĠK 

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 05.03.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 1328/2/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 100.000 ADET 

BETON TRAVERS TRĠFONUNUN TEKNĠK ġARTNAMEYE  

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53779 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 100.000 ADET BETON TRAVERS TRĠFONUNUN 

TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 06.03.2018 günü saat 11.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 
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7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir.  1328/3/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 75.000 KG AHġAP 

TRAVERS TRĠFONUNUN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53789 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 75.000 KG AHġAP TRAVERS TRĠFONUNUN TEKNĠK 

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 06.03.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir.  1328/4/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 2 KALEM KAYMA 

YATAĞININ TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53806 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2 KALEM KAYMA YATAĞININ TEKNĠK ġARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI 
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3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 07.03.2018 günü saat 11.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir.  1328/5/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 3 KALEM DĠL, 

GÖBEK VE ÖKÇE TAKOZUNUN TEKNĠK ġARTNAMEYE  

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53817 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 3 KALEM DĠL, GÖBEK VE ÖKÇE TAKOZUNUN 

TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 07.03.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 
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7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir.  1328/6/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN  

1350 ADET KONTRAY SELETĠNĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE  

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53844 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 1350 ADET KONTRAY SELETĠNĠN TEKNĠK 

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 08.03.2018 günü saat 11.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir.  1328/7/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 2 KALEM DĠL VE 

GÖBEK ÖZEL SELETĠNĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53859 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
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2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2 KALEM DĠL VE GÖBEK ÖZEL SELETĠNĠN 

TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 08.03.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir.  1328/8/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN  

2 KALEM RAY ALTI VE SELET ALTI PLASTĠK PEDĠN TEKNĠK  

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53875 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

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

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2 KALEM RAY ALTI VE SELET ALTI PLASTĠK 

PEDĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 09.03.2018 günü saat 11.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir.  1328/9/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 3 KALEM KAYMA, 

KĠLĠTLEME YATAĞI VE KĠLĠTLEME ÇEKĠCĠNĠN TEKNĠK  

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/53875 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 3 KALEM KAYMA, KĠLĠTLEME YATAĞI VE 

KĠLĠTLEME ÇEKĠCĠNĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 09.03.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 1328/10/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

KOSGEB Başkanlığından: 

GiriĢimciliğin ve KOBĠ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi 

uygulamalar Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir. 

Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa GiriĢimciliği 

TeĢvik Ödülleri yarıĢmasına AB üyesi ülkeler ile COSME Programındaki Ġzlanda, Sırbistan ve 

Türkiye katılmaktadır. Ödül programına, Avrupa düzeyinde, 10.000’den fazla yeni iĢletmenin 

kurulmasını destekleyen binlerce proje baĢvurmuĢtur. Programın amacı iĢletmeleri ve 

giriĢimciliği en baĢarılı Ģekilde teĢvik edenleri belirlemek, en iyi giriĢimcilik uygulamalarını ve 

politikalarını sergilemek ve paylaĢmak, giriĢimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı 

artırmak ve potansiyel giriĢimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. 2011 yılından itibaren 

katıldığımız ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek 

Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiĢ bulunmaktadır. 

Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri 

2018 

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde giriĢimciliğin ve KOBĠ’lerin geliĢtirilmesine yönelik 

yaratıcı ve baĢarılı model ve projeler geliĢtiren ve uygulayan kurum/kuruluĢların katılabileceği 

ödül yarıĢması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda aĢağıda sayılan 

altı kategoride gerçekleĢtirilecektir: 

1. GiriĢimcilik ruhunun geliĢtirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında giriĢimcilik 

ruhunu ve kültürünü oluĢturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar, 

2. Yeteneklere yatırım yapmak: GiriĢimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel 

becerilerin geliĢtirilmesine yönelik uygulamalar, 

3. GiriĢimcilik ortamının geliĢtirilmesi: ĠĢletmelerin kuruluĢunu ve geliĢimini 

desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleĢtirmeye ve ―önce küçük olanı düĢün‖ prensibini 

KOBĠ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar, 

4. ĠĢletmelerin uluslararasılaĢtırılmasının desteklenmesi: ĠĢletmelerin ve özellikle 

KOBĠ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dıĢındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan 

faydalanmasına yönelik teĢvik edici politikalar ve uygulamalar, 

5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeĢil) pazarların geliĢiminin desteklenmesi: 

KOBĠ’lerin çevre dostu (yeĢil) pazarlara eriĢimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin 

geliĢtirilmesi, eĢleĢtirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliĢtirmeye yardımcı olan 

politikalar ve uygulamalar 

6. Sorumlu giriĢimcilik: Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler arasında ortak sosyal 

sorumluluğu teĢvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli iĢsizler 

olmak üzere iĢsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar 

arasında giriĢimciliğin teĢvik edilmesine yönelik uygulamalar. 

Yukarıda belirtilen her kategori için bir baĢarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında 

seçilecek en yaratıcı ve ilham verici giriĢimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. 

BaĢvurular, projenin en az iki yıl boyunca uygulanmıĢ, orijinal, yenilikçi ve bölgede veya 

Avrupa'nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaĢ 

iliĢkilerini geliĢtirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecektir.  
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YarıĢmaya; 

• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluĢları, 

• Kamu-özel ortaklıkları  

• Üniversiteler 

baĢvurabilecektir.  

Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;  

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/ adresinde yer almaktadır.  

2018 yılı Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödüllerine baĢvuracak adayların 

www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru formunu doldurarak 30 Nisan 2018 tarihine kadar 

BaĢkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 1276/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Mir’at-ül Kur’an Eğitim Vakfı (MĠRKEV). 

VAKFEDENLER: Mehmet Ali KARACA. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: GaziosmanpaĢa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2018 tarihinde kesinleĢen 

07/11/2017 tarihli ve E: 2016/233, K: 2017/413 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Gerekli Kanuni izinlerin ilgili kurumlardan alınması ve gerekli 

protokollerin yapılması ile Kur’an-ı Kerim öğretim ve eğitiminin yaygınlaĢtırılması, Kur’an-ı 

Kerim’in usulüne uygun güzel okunması, hıfz edilmesi, kıraat ihtisas kurslarının açılması ve 

senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ġstanbul Ġli, Arnavutköy Ġlçesi, Bolluca Mevkii, 184 ada,        

5 parsel sayılı 314 m2 yüzölçümlü, 35/314 arsa paylı, 1. Kat, 3 nolu bağımsız bölüm. 

YÖNETĠM KURULU: Mehmet Ali KARACA, Ahmet BĠLGÜCÜ, Muhammed 

KARACA, Hasan AKTAġ, Fatih YILMAZ. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiyesinden arta 

kalan mal varlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı baĢka bir vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1287/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Mebrur Vakfı.  

VAKFEDENLER: Said Emre Kalınlı, Ali Kalınlı. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Mersin. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.01.2018 tarihinde kesinleĢen 14.11.2017 

tarihli ve E: 2017/362, K: 2017/714 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Nitelikli insan yetiĢtirilmesi maksadıyla öğretim kurumlarında 

öğretim veya eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler öğrenimleri boyunca maddi desteklerde 

bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Mersin ili, MenteĢ köyü, 64 ada, 1 parsel, A Blok, 2. kat 6 nolu, 

3. kat 7 ve 8 nolu, 4. kat 9 ve 10 nolu, 5. kat 11 ve 12 nolu, 6. kat 13 nolu ve 14 nolu, 7. kat 15 ve 

16 nolu, 8 kat 17 nolu, 9 kat 19 ve 20 nolu, 10 kat 21 ve 22 nolu, 11 kat 23 ve 24 nolu, 12. kat 25 ve 

26 nolu 12/1200 arsa paylı meskenler.  

YÖNETĠM KURULU: Ali Kalınlı, AyĢe Kalınlı, Azize Uğurlu, Ġbrahim Canbar, Said 

Emre Kalınlı. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiye iĢlemine 

karar alan Mütevelli heyetinin belirleyeceği bir baĢka vakıf veya kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1298/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1325/1-1 
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Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 

2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri 

alınacaktır. 
 

TALEP EDĠLEN KADRO 

Uzmanlık Alanları Fakülte/YO Bölüm Adet Unvan 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Amerikan 

Kültür ve 

Edebiyat 

1 Prof. Dr. 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı- 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dallarında Uzman  

Matematik 1 Yrd. Doç. Dr. 
Alanında doktorasını tamamlamıĢ 

olmak. 

Mütercim 

Tercümanlık 

1 Prof. Dr. 

Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, 

Kültür AraĢtırmaları, Dilbilim, 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 

Kültür ve Edebiyatı, KarĢılaĢtırmalı 

Edebiyat, alanlarından en azından 

birinde uzman olmak.  

1 Doç. Dr. 

Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, 

Kültür AraĢtırmaları, Dilbilim, 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 

Kültür ve Edebiyatı, KarĢılaĢtırmalı 

Edebiyat, alanlarından en azından 

birinde uzman olmak.  

1 Yrd. Doç. Dr. 

Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, 

Kültür AraĢtırmaları, Dilbilim, 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 

Kültür ve Edebiyatı, KarĢılaĢtırmalı 

Edebiyat, alanlarından en azından 

birinde uzman olmak.  

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

1 Prof. Dr. 

Karsinogenezin OluĢumunda Rol 

Oynayan Sinyal Yolakları Üzerinde 

Moleküler düzeyde akademik çalıĢ-

maları yapmıĢ olmak. 

Psikoloji 

2 Prof. Dr. 
Psikoloji veya Psikiyatri alanında 

doçentliğini almıĢ olmak  

2 Doç. Dr. 
Psikoloji veya Psikiyatri alanında 

doçentliğini almıĢ olmak   

2 Yrd. Doç. Dr. 
Psikoloji alanında doktora programını 

tamamlamıĢ olmak  

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

1 Doç. Dr. 
Termodinamik veya enerji bilim 

dalında doktora yapmıĢ olmak.  

1 Yrd. Doç. Dr. 
Konstrüksiyon veya mekanik bilim 

dalında doktora yapmıĢ olmak.  

Bilgisayar 

Mühendisliği 

1 Prof. Dr. Bilgisayar Mühendisliği  

1 Doç. Dr. Bilgisayar Mühendisliği  

1 Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar Mühendisliği  
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TALEP EDĠLEN KADRO 

Uzmanlık Alanları Fakülte/YO Bölüm Adet Unvan 

Tıp Fakültesi 

Tıbbi Fizyoloji 1 Prof. Dr. Tıbbi Fizyoloji  

Tıbbi Biyoloji 

ve Genetik 
1 Prof. Dr. Tıbbi Biyoloji ve Genetik  

Tıbbi 

Farmakoloji 
1 Prof. Dr. Tıbbi Farmakoloji  

Mimarlık 

Fakültesi 

Ġç Mimarlık 1 Prof. Dr. 

Lisans Eğitimini Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Bölümünde, Yüksek 

Lisans Eğitimini Mimarlık Anabilim 

Dalı Restorasyon Yenileme Koruma 

Programında TamamlamıĢ, Akıllı 

Evler Üzerine Sanatta Yeterlik 

ÇalıĢması YapmıĢ Olmak. Mimarlık 

(Tasarım, Planlama, Proje, Uygulama) 

Alanında Doçent Unvanı AlmıĢ 

Olmak. Ġç Mekan Tasarımı, Yeniden 

ĠĢlevlendirme ve Endüstri Mirası 

Üzerine ÇalıĢmalar YapmıĢ ve 

Eğitim VermiĢ Olmak. 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

1 Doç. Dr. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Ġç 

Mimarlık lisans mezunu olmak. 

Yüksek lisansını Endüstri Ürünleri 

Tasarımında yapmıĢ olmak. Doçentlik 

unvanına sahip. 

Mimarlık 1 Yrd. Doç. Dr. 
Mimari Tasarım Doktora Programı 

mezunu olmak. 

BESYO Rekreasyon 1 Doç. Dr. 
Engelliler ve Terapi Rekreasyonu 

alanında çalıĢmıĢ olmak 

HemĢirelik YO HemĢirelik 

2 Prof. Dr. 

Halk Sağlığı HemĢireliği ABD, Ġç 

Hastalıkları HemĢireliği ABD, 

Çocuk Sağlığı HemĢireliği ABD, 

Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği 

ABD 

1 Prof. Dr. Fizyoloji ABD 

2 Doç. Dr. 

Halk Sağlığı HemĢireliği ABD, Ġç 

Hastalıkları HemĢireliği ABD, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği ABD, Cerrahi Hasta-

lıkları ABD 

Sağlık Bilimleri 

YO 
Ebelik 

1 Yrd. Doç. Dr. 

Lisansta Ebelik yada HemĢirelik 

mezunu olmak. Tercihen Kadın 

Sağlığı ve Hastalıkları HemĢi-

reliğinde veya hemĢireliğin diğer 

alanlarında doktorasını yapmıĢ olmak. 

(HemĢirelik esasları, HemĢirelikte 

Yönetim, Cerrahi Hastalıkları, Ġç 

Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Halk 

Sağlığı)  

1 Yrd. Doç. Dr. 

Tıp mezunu olmak, Kadın Hasta-

lıkları ve Doğum alanında uzman-

lığını yapmıĢ olmak. 
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Ġlan Tarihi : 12.02.2018 

Ġlan BitiĢ Tarihi : 27.02.2018 

Öğretim Üyeleri Ġçin Ġstenilen Belgeler 

• BaĢvuru Dilekçesi (BaĢvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir Ģekilde) 

• YÖK Formatında ÖzgeçmiĢ (ÇalıĢma ve yayın listeleri ile birlikte) 

• Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri) 

• Bilimsel ÇalıĢma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde) 

• Nüfus Cüzdanı Sureti 

• 1 Adet Fotoğraf 

Not: BaĢvurular için yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların, Üniversitelerarası Kurul 

BaĢkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 

BaĢvuru Ġçin; Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Yerel Gazetede yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) müracaatlarını yapmalıdır. 

Yardımcı Doçent BaĢvuruları Ġlgili Fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır. 

Profesörlük ve Doçentlik BaĢvuruları Rektörlük Yazı ĠĢleri Birimine Yapılacaktır.  

(Sütlüce Mah. Ġmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - ĠST - Sütlüce YerleĢkesi A Blok 5. Kat) 

 1219/1-1 

—— • —— 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 
 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM DALI/ 

BĠLĠM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları Doçent 1 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar Cerrahisi/Çocuk 

Kalp ve Damar Cerrahisi 
Doçent 1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Psikiyatri Doçent 1 

 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 

1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmıĢ 

olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 

(Büyükdere Cad. No: 120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 1043/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1253/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00.796 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2018 - 206 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.01.2018 - 4966 SAMSUN 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  79.02.38 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.04.2016 - 117 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.04.2016 - 1682 GAZĠANTEP 

Kilis Ġli, Musabeyli Ġlçesi, Hüseyinoğlu Mahallesi, sit alanı dıĢında, mülkiyeti Köy tüzel 

kiĢiliğine ait, tapuda 1 ada, 1518 parseldeki tescilsiz taĢınmazın tescil talebinin ve korunma alanı 

haritasının Kurulumuzda değerlendirilmesine iliĢkin; Yıldırım Beyazıt YILDIRIM’ ın 09.03.2015 

tarihli dilekçesi, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.03.2016 tarih ve 620 sayılı yazısı, 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 25.04.2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve 

iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kilis Ġli, Musabeyli Ġlçesi, Hüseyinoğlu Mahallesi, sit alanı dıĢında, mülkiyeti Köy tüzel 

kiĢiliğine ait, tapuda 1 ada, 1518 parseldeki tescilsiz taĢınmazın 2863 sayılı Kanunun 6/d Maddesi 

gereği korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, taĢınmazın koruma grubunun 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı 

―TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı‖ baĢlıklı ilke kararı gereği ―1. 

Grup Yapı‖ olarak belirlenmesine, hazırlanan korunma alanı haritasının uygun olduğuna 

(OLUMLU) yapıya yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak 

Kurulumuza sunulmasına, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi sebebi ile ilgililerince 

gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.04.101 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 27.01.2017 - 137 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 27.01.2017 - 2060 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, TepebaĢı Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete 

ait, 181 ada, 1 parseldeki taĢınmazın tescil isteminin Kurulumuzda değerlendirilmesine iliĢkin; 

KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 26.09.2016 tarih 

ve 17369 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 09.01.2016 tarihli raporu okundu, 

konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, TepebaĢı Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete 

ait, 181 ada, 1 parseldeki taĢınmazın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi gereği korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, taĢınmazın koruma grubunun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ―TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı‖ baĢlıklı ilke kararı gereği ―2. Grup Yapı‖ olarak 

belirlenmesine, hazırlanan korunma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU) yapıya yönelik 

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar 

verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  79.00.501 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 27.04.2017 - 144 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 27.04.2017 - 2203 GAZĠANTEP 

Kilis Ġli, Merkez Ġlçe, ġıhlar Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, 488 

ada, 56 parseldeki tescilsiz taĢınmazın tescil isteminin Kurulumuzda değerlendirilmesine iliĢkin; 

Kilis Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.09.2016 tarih ve 907 sayılı yazısı, Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Uzmanlarının 12.04.2017 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kilis Ġli, Merkez Ġlçe, ġıhlar Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, 488 

ada, 56 parseldeki tescilsiz taĢınmazın tescil talebine iliĢkin Gaziantep Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarınca hazırlanan rapor ve eki belgelerin incelenmesi sonucunda taĢınmazın geleneksel 

Kilis sivil mimarlık örneklerinden olduğu ve çevresel durumu göz önüne alınarak 2863 sayılı 

Kanunun 6. Maddesi gereği korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, taĢınmazın 

koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 

660 sayılı ―TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı‖ baĢlıklı ilke kararı 

gereği ―2. Grup Yapı‖ olarak belirlenmesine, yapının kentsel sit alanı içinde bulunmasından 

dolayı korunma alanı belirlenmesine gerek olmadığına, yapının yaĢatılmasına yönelik rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 

 1249/3/1-1 

————— 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.07.29 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 26.10.2017 - 158 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 26.10.2017 - 2425 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Çağlayancerit Ġlçesi, Bozlar Mahallesi, sit alanı dıĢında yer alan, özel 

mülkiyet ait, 198 ada 7-8-9 parsellerdeki taĢınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında tescil önerisinin 

Kurulumuzda değerlendirilmesine iliĢkin; KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 21.04.2017 tarih E.7487 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının 14.09.2017 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Çağlayancerit Ġlçesi, Bozlar Mahallesi, sit alanı dıĢında yer alan, özel 

mülkiyet ait, 198 ada 7-8-9 parsellerdeki taĢınmazın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında 

değerlendirilerek aynı yasanın 7. Maddesi gereğince geleneksel malzeme kullanılarak ön eyvanlı, 

kalem ve taĢ iĢçiliği, iç mekan nitelikli ahĢap dolapları ve tavanları göz önüne alınarak yöresel 

özellikler taĢıyan yapının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, taĢınmazın 

koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 

660 sayılı ―TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı‖ baĢlıklı ilke kararı 

gereği ―2. Grup Yapı‖ olarak belirlenmesine, hazırlanan kararımız eki haritada sınırları belirlenen 

korunma alanının ve tescil fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), yapının daha fazla yıpranmaması 

için kapsamlı sanat tarihi raporu (fotoğraflarda görülen kitabelerin tercümeleri ve yapının özgün 

kullanımına yönelik) rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza 

getirilmesine, geçmiĢte yapılan ve yapının özgün cephe karakterini ve plan tipolojisini olumsuz 

etkileyen ilaveler görüldüğünden izinsiz hiçbir müdahale de bulunulmamasına bu ilaveler ile ilgili 

hususların hazırlanacak projelerde ele alınmasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.18/320 

Toplantı Tarihi ve No : 11/1/2018 - 249 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 11/1/2018 - 5112 ÇANKIRI 

Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Kızılcaörhen Köyü, Cöp Cöp Kayası Mevkiindeki kaya 

mezarının tesciline iliĢkin Karayolları Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğünün 16/11/2017 gün 

ve E.383311, Ġller Bankası Anonim ġirketi Mekânsal Plânlama Dairesi BaĢkanlığının 11/12/2017 

gün ve E.29537, Ankara Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 23/11/2017 gün ve 1147 

sayılı yazıları, Kastamonu Valiliği Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 28/11/2017 gün 

ve E.2999693 sayılı yazısı eki 21/11/2017, Kastamonu Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 24/11/2017 gün ve 5533 sayılı yazısı eki 22/11/2017 günlü uzman raporları ile 

Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 

10/01/2018 gün ve E.18981 sayılı Dosya Ġnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Kızılcaörhen Köyü, Cöp Cöp Kayası Mevkiindeki kaya 

mezarının tesciline iliĢkin olarak Kurulumuzun 02/11/2017 gün ve 4901 sayılı kararıyla tescilden 

faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüĢ istendiğinin anlaĢıldığına, gelen görüĢlerin 

değerlendirilmesi sonucunda söz konusu kaya mezarının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada 

gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla, Kızılcaörhen Kaya mezarı adıyla I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline; 

Bahse konu kaya mezarına iliĢkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve 

kullanma koĢullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının I. maddesinin GeçiĢ 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2018 - 213 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 24.01.2018 - 4083 SĠVAS 

Dosya No : 44.01.101 

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesi, Köy Civarı Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun, 117 ada, 

7 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait bahçe vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen 

Sarıhacı (Dum Dum) Kaya Mezar Odasının arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Malatya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarihli ve 2925 

sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.01.2018 tarihli ve 45718 

sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesi, Köy Civarı Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun, 117 ada, 

7 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait bahçe vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen 

Sarıhacı (Dum Dum) Kaya Mezar Odasının 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit 

sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı Ġlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e iliĢkin 1’inci maddesinin Sarıhacı (Dum Dum) 

Kaya Mezar Odası I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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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

— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - 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.


