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YÖNETMELİKLER
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME
ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum ve geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) (05.117) FL numaralı p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma
verici madde, (07.127) FL numaralı p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one adlı aroma verici madde,
(10.066) FL numaralı Furan-2(5H)-one adlı aroma verici madde, (11.008) FL numaralı 2-Aminoacetophenone adlı aroma verici madde ve (13.175) FL numaralı 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one adlı aroma verici madde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.
(2) (05.117) FL numaralı p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici madde, (07.127) FL
numaralı p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one adlı aroma verici madde, (10.066) FL numaralı Furan-2(5H)-one
adlı aroma verici madde, (11.008) FL numaralı 2-Aminoacetophenone adlı aroma verici madde
ve (13.175) FL numaralı 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one adlı aroma verici madde ile
bu aroma verici maddelerden herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmez.
(3) İşletmeciler EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (09.931), (12.054),
(13.058), (15.004), (15.057), (15.079), (15.109), (15.113), (16.016), (16.032), (16.090),
(16.111), (16.119), (17.038) FL numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve (07.127),
(11.008), (13.175) FL numaralı aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.
(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için
geçerli değildir.
(6) (21.001) FL numaralı Pyroligneous distillate adlı diğer aroma verici için uygulama
süresi 19/9/2023 tarihine kadardır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (05.117),
(07.127), (10.066), (11.008), (13.175) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan (05.173), (09.931), (12.054), (13.058), (15.004),
(15.057), (15.079), (15.109), (15.113), (16.016), (16.032), (16.090), (16.111), (16.119), (17.038)
FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/12/2011
28157 (3. Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
122/3/2014
28949
225/10/2014
29156
311/2/2016
29621
424/1/2017
29958
527/12/2017
30283
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS-LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde
ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, konservatuvar,
yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan,
müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Dekan: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı ilgili fakültenin dekanını,
d) Dönemlik zorunlu ders: Yıllık esasa göre eğitim öğretim faaliyeti yürüten birimlerde
tek dönem okutulması kararlaştırılan dersi,
e) GABNO: Genel akademik başarı not ortalamasını,
f) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin
ödemeleri gereken ücreti,
g) Müdür: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarının müdürünü,
ğ) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,
h) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim ve birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerin ödemeleri gereken ücreti,
ı) ÖİBS: Öğrenci işleri bilgi sistemi otomasyon programını,
i) ÖİDB: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
j) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
k) Seçmeli ders: Öğrencinin, ilgili birimlerce kararlaştırılan dersler arasından seçerek
alabileceği dersleri,
l) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,
m) Uzaktan eğitim: Eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon
ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türünü,
n) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
o) YABNO: Yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalamasını,
ö) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
p) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan, yarıyıl/yıl
esasına göre okutulan dersi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul, Kayıt ve Danışmanlık İşlemleri
Öğrenci kabulü ve kayıt
MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı ilgili birimlere kayıt için;
a) Türkiye Cumhuriyeti’nde liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise denkliği
kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını belgelemek,
b) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda öğrenci kabul eden akademik birime yerleştirilerek kayıt hakkı kazanmış olmak; özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden birimler
için özel yetenek sınavında başarılı olmak,
c) Yabancı uyruklular açısından Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili mevzuata göre
devlet veya hükümet burslusu olarak yerleştirilmesine karar verilmiş olmak,
ç) Yurt dışı kontenjanından öğrenci alım ölçütlerine göre kabul edilmiş olmak,
şartları aranır.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde alınır.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerde yukarıdakiler dışında aranacak şartlar, ilgili birimin görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.
(4) İlgili birimlere kayıt yaptırmaya hak kazananlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen esaslara göre şahsen veya noter onaylı vekâletnameyle vekil tayin ettikleri kişiler
aracılığıyla kayıt yaptırabilirler. Posta ile yapılan kayıt başvuruları kabul edilmez.
(5) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, Üniversite akademik takviminde belirtilen süre içinde yeni kayıt olduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak
zorundadır.
Danışman görevlendirilmesi
MADDE 5 – (1) İlgili birimler tarafından kayıt yaptıran her öğrenciye eğitimi süresince
ders kayıt sürecinde ve akademik konularda yardımcı olmak üzere bir danışman görevlendirilir.
Danışmanlık görevleri, öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde dağıtılır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı, her türlü öğrenim ücreti
ve harçlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre Cumhurbaşkanınca her
yıl tespit edilen miktarlar üzerinden alınır.
(2) Belirtilen süreler içinde ilgili mevzuata göre öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini
ödemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o yarıyıl/yıl için
ders kaydı yaptıramaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim programları
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim programları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın/yılın başında ilgili birim kurullarınca düzenlenerek ilan edilir.
(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, eğitim-öğretim programındaki bazı
dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla, bazı dersler ise hem örgün öğretim yoluyla hem de
uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
(3) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara/yıllara göre dağılımı ve yapılacak değişiklikler, ilgili birim kurullarınca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur. Seçmeli ve zorunlu dersler ilgili birimin önerisi ve ilgili
kurulların onayıyla açılır ve kaldırılır. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış veya başka programlardan kendileri için açılmış olan seçmeli veya
zorunlu dersler arasından seçebilir.
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(4) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi
ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin
çalışma saati göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını
bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim
kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri, öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler ve gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak ders kredileri hesaplanır.
(5) Ders kredileri her yıl için altmış AKTS olmak üzere; iki yıllık ön lisans programlarında yüz yirmi, dört yıllık lisans programlarında iki yüz kırk, beş yıllık lisans programlarında
üç yüz ve altı yıllık lisans programlarında üç yüz altmış AKTS kredisinden oluşur.
(6) Eğitim-öğretim programı; birimlerin niteliklerine göre teorik dersler, laboratuvar
ve/veya uygulamalar; seminer, staj, arazi uygulaması, klinik uygulama, mesleki beceri uygulamaları, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması, bireysel çalışma, alan çalışması, inceleme, araştırma gezisi, ödev, sınava hazırlanma, kütüphane çalışmaları, mezuniyet
tezi ve proje gibi diğer etkinliklerden oluşur.
(7) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri, Senato kararı ile örgün veya
uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.
(8) Hazırlık sınıfındaki zorunlu yabancı dil dersleri, toplam altmış AKTS kredisinden
az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır ve okutulur.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 8 – (1) Birimlerde örgün eğitim-öğretim esastır. Ancak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı
ile ikinci öğretim, yaygın eğitim, açık öğretim ve uzaktan eğitim gibi eğitim-öğretim faaliyetleri
yapılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 9 – (1) Birimlerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik takvim ile düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim, eğitim-öğretim yılı başlamadan Senato
tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(2) Eğitim-öğretim; yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.
(3) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştiren birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak
staj yaptırılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(4) Yıl esasına göre eğitim-öğretim yürüten birimlerde bazı dersler yarıyıl esasına göre
de okutulabilir.
(5) Bir yarıyıl on dört haftaya karşılık gelen eğitim-öğretim gününden oluşur. Kayıt ve
dönem sonu sınavları için ayrılan süreler, bu sürenin belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, kayıt olduğu programın derslerini aldığı dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki
yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını
azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi
altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamakla yükümlüdür.
(2) Azami sürelerin belirlenmesinde yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler dikkate alınmaz.
(3) Azami süreler içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilmez.
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(4) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Yabancı dil hazırlık eğitimini iki
yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.
(5) Azami sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin ilgili yönetim kurullarınca kabul
edilen mazeretleri sırasında gerçekleşen devamsızlıklar dikkate alınmaz. Uzaklaştırma disiplin
cezası, azami sürelerin hesabında mazeret nedeni sayılmaz.
Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı
MADDE 11 – (1) Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan eğitim-öğretim programları
dışında, eğitim-öğretim dili Türkçedir. İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.
(2) Yabancı dille eğitim-öğretim 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine ve 23/3/2016
tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yapılır.
Ders kayıtları ve kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı
başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ÖİBS üzerinden yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için öğrenci katkı payının veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.
(2) Katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içinde yatırmasına
rağmen ders kaydını süresi içinde yapamayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak
süresinde ders kaydını yaptırabilir. Bu sürede de ders kaydını gerçekleştirmeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl kayıt yaptırmamış sayılır, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez.
(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim
süresinden sayılır.
(4) Ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinden bizzat öğrenci sorumludur. Öğrenci ders
kaydı ve kayıt yenileme işlemi sırasında ihtiyaç halinde danışmanının yardımını talep edebilir.
Ders alma
MADDE 13 – (1) Birinci sınıfa kaydolan öğrenci ancak ilgili birim müfredatının birinci
ve ikinci yarıyılında yer alan dersleri alabilir.
(2) Öğrenci, kayıt yenilediği yarıyılda/yılda alacağı dersleri seçerken daha önce alarak
başarısız olduğu, almadığı veya alamadığı zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenci daha
önce alıp başarısız olduğu seçmeli ders yerine aynı yarıyıldaki diğer bir seçmeli dersi alabilir.
(3) Ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı otuz altı AKTS’yi, yıllık program uygulayan birimlerde alabileceği
derslerin azami kredi miktarı ise yetmiş iki AKTS’yi geçemez.
(4) Ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği
derslerin azami kredi miktarı kırk iki AKTS’yi, yıllık program uygulayan birimlerde alabileceği
derslerin azami kredi miktarı seksen dört AKTS’yi geçemez.
(5) Önceki yarıyıllardan/yıllardan aldığı tüm derslerden başarılı olup ağırlıklı genel not
ortalaması 3,00 veya üstünde olan öğrenci üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu öğrencilerin
üst yarıyıldan/yıldan alabilecekleri kredi miktarı on AKTS’yi, yıllık program uygulayan birimlerde alabilecekleri kredi miktarı ise yirmi AKTS’yi geçemez.
Bağlantılı dersler
MADDE 14 – (1) Bir dersin alınabilmesi, ilgili bölümün teklifi ve ilgili kurulların kararıyla bağlantılı olduğu belirlenen önceki yarıyıllarda/yıllarda alınan derslerden başarılı olunması şartına bağlanabilir.
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Derslere devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl/yıl için teorik
derslerde en az yüzde yetmiş, uygulamalı derslerde yüzde seksendir. Dönem sonu sınavlarından
önce devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkını kaybeden öğrencilerin listesi dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulur.
(2) Önceki yarıyıllarda/yıllarda alınarak devam şartı yerine getirilen ve tekrar alınan
teorik derslerde devam şartı aranmaz. Tekrar alınan uygulamalı derslerde devam zorunludur.
Uygulama ve stajlar
MADDE 16 – (1) Staj uygulaması olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalar ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Çift anadal, yan dal, yatay geçiş, özel ve misafir öğrenciler
MADDE 17 – (1) Çift anadal ve yan dal programları, ilgili birimin önerisi ve Senatonun
onayı ile açılır.
(2) Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, çift anadal ve yan
dal öğrenci kabul işlemleri, özel ve misafir öğrenci olarak ders alma ile ilgili esaslar, 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 Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından
belirlenir.
Ders intibak işlemleri
MADDE 18 – (1) Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü üniversiteden aldığı derslerden başarılı sayılma ve intibak işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili birimlerce yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Sınavlara İlişkin Genel Esaslar
Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, dönem sonu sınavı, bütünleme
sınavı, tek ders sınavı, hazırlık muafiyet sınavı, ek sınav ve mezuniyet için ek sınavdan oluşur.
(2) Sınav türleri ve esasları şunlardır:
a) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim programında öngörülüp kayıt olunan derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavın; kapsamı,
biçimi ve değerlendirme yöntemi dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ders içerisinde/kapsamında yapılan proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve
benzeri yarıyıl içi çalışmaları ara sınav yerine kullanılabilir. Proje, bitirme çalışması ve seminer
dersleri için ara sınav yapılmaz. Ara sınav notları dönem sonu sınavlarından en az iki hafta
önce ilan edilir.
b) Mazeret sınavı: Ara sınavlara, 26 ncı maddede belirtilen nedenlerden dolayı katılamayanlar için yapılan sınavdır. İlgili birim yönetim kurulu kararı ile haklı ve geçerli görülen
bir nedenle ara sınava giremeyen öğrenciler için belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı açılmaz.
c) Dönem sonu sınavı: İlgili eğitim-öğretim programında öngörülüp kayıt olunan derslerden yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır. Dönem sonu sınav tarihleri, ilgili birimlerce, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılmak koşulu ile günü ve saati belirtilerek ilan edilir.
Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci ara sınav notuna bakılmaksızın dersten başarısız sayılır.
Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için, 15 inci maddede belirtilen devam şartının
yerine getirilmesi gerekir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye DZ (devamsız)
harf notu verilir.
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ç) Bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavından başarısız olunan derslerin veya devam
şartı yerine getirilmesine rağmen dönem sonu sınavına girilememesi nedeniyle başarısız olunan
derslerin telafisi için yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu başarı notu DD veya DC olan öğrenciler
talepleri halinde bütünleme sınavına girebilir. Bu durumda başarı durumunun belirlenmesinde
bütünleme sınavındaki not esas alınır.
d) Tek ders sınavı: Mezuniyeti için devam şartını sağlayarak başarısız olduğu tek dersi
kalan öğrencilerin Senato tarafından belirlenen tarihlerde girebileceği sınavdır. Tek ders sınavının değerlendirilmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.
e) Hazırlık muafiyet sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan akademik birim öğrencilerinin girdiği sınavdır. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilere (BL) notu, başarısız öğrencilere
ise (BZ) notu verilir.
f) Ek sınav: Azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları (FD ve FF notu aldıkları) dersler için iki kez girebildikleri sınavdır. Ek sınav akademik
takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınava girmek isteyen öğrenciler, kayıtlı bulundukları
akademik birime dilekçe ile başvurur.
g) Mezuniyet için ek sınav/sınırsız tek ders sınavı: Ek sınava girip başarısız olduğu ders
sayısını beşe indiren öğrencilerin üç yarıyıl süresince; azami öğrenim süresini tamamlayıp ek
sınava girmeden beşe kadar başarısız olduğu dersi bulunan öğrencilerin dört yarıyıl/iki yıl süresince; azami öğrenim süresini tamamlayıp bir dersten başarısız öğrencilerin yarıyıl/yıl sınırlaması olmaksızın girebilecekleri sınavdır. Bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha
önce alınmamış dersler dışındakilerden devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya
aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler,
sınava girdiği döneme ilişkin öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.
Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Sınavlara ilişkin genel esaslar
MADDE 20 – (1) Sınavlara ilişkin genel esaslar şunlardır:
a) Sınav günü, yeri ve saatleri; ilgili birimlerce duyuru panolarında veya resmî internet
sitesinde en az yedi gün önce ilan edilir. İlan edilen sınav günü, saati ve yeri ilgili birimler tarafından daha ileri bir tarih olmak ve en az beş gün önce ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir.
b) Sınavlar, gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günlerinde veya hafta içinde
ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir. Dinî ve millî bayramlarda sınav yapılmaz.
c) Aynı yarıyıl/yıl içinde programlanan derslerden en fazla iki tanesinin ara sınavı aynı
günde yapılabilir.
ç) Sınavlar ilgili birimlerce görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden, dersi okutan öğretim elemanı ve sınav salonunda görevli gözetmenler birlikte
sorumludur.
d) Sınavların değerlendirilmesi 100 tam not üzerinden yapılır.
(2) Öğrenciler, ilan edilen sınav programında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimliğiyle veya kimlik yerine geçen öğrenci belgesiyle hazır bulunmak ve sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, ilgili birim yönetimlerince yayımlanan sınav kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu hüküm
puanlamaya tabi tutulan, ödev, seminer, panel ve staj gibi yarıyıl/yıl içi etkinlikler için de geçerlidir.
(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya çektiren, kopya çekilmesine yardım eden veya bunlara teşebbüs eden ya da sınav evrakının incelenmesinden kopya çektiği, kopya çektirdiği veya
kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci, ilgili dersten başarısız sayılır. Bu derse sınav
notu olarak sıfır verilerek işlem yapılır. Bu öğrenci/öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
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(4) Engelli öğrencilere ilişkin olarak birimlerce, sınav öncesinde ve sınav süresince engellilik durumlarından kaynaklanan ve sınav başarısını olumsuz etkileyebilecek sorunları asgari
düzeye indirgemek amacıyla gerekli düzenlemeler yapılır. Engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen öğrencilere, talepleri ve ilgili birim kurulu kararı
ile bu ders yerine başka eşdeğer ders verilir.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 21 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait sınav belgelerini, ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna tutanakla teslim eder. Birim yönetimi bu belgeleri ayrı bir arşivde
beş yıl süreyle muhafaza eder. Beş yılın sonunda 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata
MADDE 22 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ÖİBS’de ilanından itibaren yedi gün
içinde ilgili birime dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdında maddi hata bulunup bulunmadığının
incelenmesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav kâğıdı,
maddi hata bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ilgili birim tarafından belirlenen usule
göre on beş gün içinde incelenir. Yapılan incelemenin sonucu öğrenciye bildirilir.
(2) ÖİBS’de açıklanan sınav sonucuyla ilgili maddi bir hata yapıldığının re’sen veya
itiraz üzerine tespit edilmesi halinde sonuç, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ÖİDB’ye bildirilir. Gerekli düzeltmeler ÖİDB tarafından yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarı Ölçme, Değerlendirme ve Disiplin İşlemleri
Ders başarı notu
MADDE 23 – (1) Bir dersten başarılı olunup olunmadığı ders başarı notu ile belirlenir.
Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl/yıl içinde girdiği ara sınavlar, teslim ettiği ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri ölçme yöntemlerinde gösterdiği başarı ile yarıyıl/yıl sonu sınavından aldığı notlar esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak belirlenir. Ara sınav
ve dönem sonu sınavları dışında esas alınacak değerlendirme ölçütlerinin başarı notunun belirlenmesine etkisi %10’u geçemez.
(2) Başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak ÖİBS’de öngörülen ve Senatoda kabul edilen yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle belirlenir.
(3) Bir dersin ham başarı notu öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki ara sınav notunun %40’ı
ile dönem sonu sınavının veya bütünleme sınavının %60’ının toplanmasıyla belirlenir.
(4) Sınav sonuçları, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ÖİBS’ye girilerek öğrencilere ilan edilir. Not, öğretim üyesi tarafından
onaylandığı gün kesinleşmiş olur.
Notlar
MADDE 24 – (1) Ders başarı notlarının katsayıları aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:
BAŞARI NOTU
KATSAYI
PUANI
AA
4,00
90-100
BA
3,50
85-89
BB
3,00
80-84
CB
2,50
75-79
CC
2,00
70-74
DC
1,50
65-69
DD
1,00
60-64
FD
0,50
50-59
FF
0,00
0-49
BL (BAŞARILI)
--BZ (BAŞARISIZ)
--DZ (DEVAMSIZ)
0,00
0
GR (GİRMEDİ)
0,00
0
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(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC veya DD notunu alan öğrenci, bu dersi başarmış sayılır.
(3) Yarıyıl/yıl dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl/yıl içi çalışmalarına
bakılmadan GR notu verilir ve sisteme notu sıfır olarak işlenir.
(4) DZ ve GR notları, FF işlemi görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır. DZ ve
GR notlarıyla başarısız olunan dersler müteakip yarıyılda/yılda öncelikle alınır.
(5) Daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarında son beş yıl içinde alınan
derslere ait notlar, harf notuna çevrilir. Not dönüşümünde kullanılacak ölçüt Senato tarafından
belirlenir.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 25 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı not ortalaması
ve ağırlıklı genel not ortalaması ile belirlenir. Hesaplamalarda bölme işlemi, virgülden sonra
iki basamak yürütülerek yuvarlanır.
(2) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan ders başarı notunun katsayısının çarpımı ile hesaplanır.
(3) Yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması (YABNO), ilgili yarıyıl/yıl kayıt olunan
derslerin ağırlıklı notları toplamının derslerin AKTS kredileri toplamına oranıyla belirlenir.
(4) Genel akademik başarı not ortalamasını (GABNO), ilgili yarıyıla/yıla kadar kayıt
olunan dersler için geçerli son ders başarı notuna göre hesaplanan ağırlıklı notları toplamının
derslerin AKTS kredileri toplamına oranıyla belirlenir.
(5) Tekrarlanan derslerden alınan son ders başarı notu ağırlıklı not hesabında geçerli
ders başarı notu olarak kullanılır.
(6) Öğrenci, DC ve DD olan derslerini tekrar alabilir. Bu derslerden alınan son not geçerlidir.
(7) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu, dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılarak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.
Mazeretler ve izinler
MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin ara sınava girmesine engel olan zorunluluk halleri
mazeret nedeni olarak kabul edilir.
(2) Öğrenci, mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mazeretini geçerli bir şekilde belgelendirmek suretiyle ilgili birime dilekçe ile bildirir. Öğrencinin
mazeret dilekçesi, ilgili birim yönetim kurullarında görüşülerek karara bağlanır.
(3) Ulusal veya uluslararası düzeyde sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler kapsamında
Üniversiteyi veya Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil için görevlendirilen öğrenciler, görevlendirme
süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır. Öğrencinin
izinli olduğu sürelerde derslere devam şartı aranmaz; ancak bu izinlerin toplamı öğrencinin o
yarıyılda/yılda üstlendiği ders yüküne ilişkin ders saatinin yüzde ellisinden fazla olamaz.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
Kayıt dondurma
MADDE 27 – (1) Öğrenciler; kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi
birini yerine getirmesine engel olabilecek haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi nedenlerle ilgili birim yönetim
kurulu kararı ile kayıt dondurabilir.
(2) Kayıt dondurabilmek için başvurular ilgili birime, yarıyıl/yılın en geç ders eklebırak süresi bitimine kadar yapılır. Bu sürenin dışındaki başvurular ilgili birim yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.
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(3) Kayıt dondurma süresi, eğitim-öğretim faaliyetini yarıyıl sistemine göre yürüten
birimlerde azami iki yarıyıl, yıllık sisteme göre yürüten birimlerde bir yıldır. Bu süreler öğrencinin;
a) Sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretlerinin olması; doğal afetler nedeniyle öğrenime
ara vermek zorunda kalmış olması; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde
bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu
belgelendirmesi halinde yönetim kurulu tarafından öngörülen süre kadar,
b) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması halinde
askerlik süresi boyunca,
c) Tutukluluk halinde tutukluluk halinin devamı süresince,
ç) Kesinleşmiş hapis cezasına mahkûmiyet halinde cezanın infazı süresince,
olacak şekilde uygulanır.
(4) Kayıt dondurulan süre, azami öğrenim süresine dâhil değildir.
Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 28 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite
ile ilişiği kesilir. Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci, ilgili birime dilekçesi ekinde ilişik
kesme formu ve öğrenci kimlik belgesini ibraz ederek başvurur. Yapılan başvurular ilgili kurul
tarafından karara bağlanır.
(2) Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler
iade edilmez.
(3) İlgili mevzuata göre disiplin cezası olarak Üniversiteden çıkarma ile cezalandırılan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) 10 uncu ve 19 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Disiplin işleri
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenci,
bu süre içerisinde eğitim-öğretim ile sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversite tesislerine giremez.
ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet İşlemleri
Mezuniyet, diploma ve diploma eki
MADDE 30 – (1) Öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulunduğu
eğitim-öğretim programı için ilgili kurullar tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek; en az 2,00 GABNO’yu sağlaması ve programı için belirlenen toplam AKTS kredisini
tamamlaması durumunda mezuniyete hak kazanır.
(2) Ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GABNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan
öğrenciler onur öğrencisi; GABNO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi
olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.
(3) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, Senato tarafından
kabul edilen akademik takvimde belirtilen sınavların bitimini takip eden ilk iş günü ve staj ile
mezun olacakların staj bitimini takip eden ilk iş günüdür.
(4) Diploma, öğrencinin kendisine veya noter marifetiyle vekil tayin edilen kişiye verilir. Diploma bir defaya mahsus düzenlenir, diplomanın kaybedilmesi durumunda “Diploma
Yerine Geçer Belge” düzenlenerek ilgiliye verilir.
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(5) Lisans öğreniminin ilk iki yılının bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri
halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.
(6) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.
Diploma eki;
a) Kayıtlı oldukları programı başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma ile birlikte verilen ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen modeli temel alan,
b) ECTS Label-DS Label-EUR-ACE Label logoları, mezuniyet tarihi, diploma numarası,
alınan derecenin düzeyi, not durum (transkript) bilgileri ve ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilerin yer aldığı,
belgedir.
Adres bildirme ve tebligat
MADDE 31 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için yerleşim adresini
veya henüz bir yerleşim yeri edinmemişse en son oturduğu yerin adresini ve sürekli kullandığı
elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ÖİBS’ye kaydedilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖİBS’de kayıtlı yerleşim adresi ve elektronik posta
adresi esas alınır. Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen
değişiklikleri bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular
ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.
(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:
a) Öğrencinin, Üniversite öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı yerleşim yeri adresine taahhütlü olarak yapılan bildirimler.
b) İlgili birim resmî elektronik posta adresinden, öğrencinin Üniversite ÖİBS’de kayıtlı
elektronik posta adresine yapılan bildirimler.
c) Üniversitenin veya ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildirimler ve duyurular.
ç) Üniversite veya ilgili birim ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bildirimler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ENDOSKOPİK CERRAHİ VE SİMÜLASYON
EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Endoskopik Cerrahi ve Simülasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/4/2013 tarihli ve 28608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar
Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ENDOSKOPİK
CERRAHİ VE SİMÜLASYON EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Endoskopik Cerrahi ve
Simülasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KSBU-EndoSim): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Endoskopik Cerrahi ve Simülasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları; simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık bilimleri alanında medikal simülasyon modaliteleri kullanılarak mezuniyet
öncesi ve sonrası eğitim ve sertifika programları açmak.
b) Tıpta uzmanlık dernekleri ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik
medikal simülasyon programları ve özellikle cerrahi branşlarda mezuniyet sonrası eğitimleri
düzenlemek.
c) Tüm sağlık çalışanları için her uzmanlık alanında mezuniyet sonrası eğitim programları hazırlamak.
ç) Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine programları dahilinde ve talep edildiği takdirde
kısmi ve tam görev simülatörleri yardımıyla katkıda bulunmak.
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d) Deney hayvanları ve bilgisayar yazılım modellemeleri ile simülasyon konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak ve geliştirmek.
e) Üniversite bünyesinde modelleme ve simülasyon konusunda yapılan araştırmaları
desteklemek, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek.
f) Üniversitede, ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak ve
koordinasyon halinde çalışmak ve yapılacak olan lisans ve lisansüstü çalışmalara destek sağlamak.
g) Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda
akreditasyon çalışmalarını yürütmek.
ğ) Sağlık Bakanlığı ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü ile 16/6/2017
tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre yapılacak protokol çerçevesinde ilgili birimler ile
işbirliği yapmak.
h) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin, endoskopik cerrahi ve/veya simülasyon konusunda eğitimli ve çalışmaları ile temayüz etmiş kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en
fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür
yardımcısının görev süresi Müdürle aynıdır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun süreli olmaz. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden
oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda
daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi
ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak
ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından
istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla sekiz kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı usulle olur.
Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda
danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipman
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, demirbaş ve ekipmanlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon 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 Kanununun 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: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
ç) Tıp Fakültesi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesini,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesini,
e) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak.
b) Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.
c) Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Yönetim Kurulunca
önerilen üç aday arasından, Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra uygulamak.
c) İki öğretim elemanının müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.
ç) Merkezin proje grup veya birimleri ile başkanlarının seçimi için Yönetim Kuruluna
öneride bulunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.
e) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
g) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi
müdür yardımcısı olarak üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi
bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği görevleri
yapar.
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Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında
ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite Senatosunca seçilecek ve
Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitede sağlık hizmetleri alanında çalışmaları bulunan
beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süreleri dolan veya üç yıldan önce görevinden ayrılan üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin Müdür adaylarını belirlemek.
b) Yıllık faaliyet raporu ile plan ve programları karara bağlamak.
c) Müdürün önereceği proje grubu veya birimler ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak, bu grup veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kararlar almak.
d) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.
e) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını yıllık faaliyet raporu şeklinde
Üniversite Senatosunun bilgisine sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önereceği kişiler arasından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TAMAMLAYICI TIP
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 (KSBÜTAM): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına yardımcı çeşitli tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin
ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi,
hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, takip, eğitim ve tanıtım yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ozonterapi, hirudoterapi, proloterapi, akupunktur, fitoterapi, hipnoterapi, refleksoloji
gibi kırk beşten fazla tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarını, optimal
etki sürelerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araştırmalar planlamak ve uygulamak, yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine katkıda bulunmak.
b) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri, biyolojik, farmakolojik,
toksikolojik ve klinik değerlendirmeleri ile biyo yararlanım ve biyo eşdeğerlilik çalışma ve
araştırmalarını yapmak ve yaptırmak.
c) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, kozmetiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuar ve üretim tesislerini kurmak.
ç) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkartılması,
korunması ve ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik
çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkıda bulunmak.
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d) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkiler ve diğer ürünlerin üretimi
ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak.
e) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün
gereksinimi olan doğal, sentetik ya da yarı sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek çalışmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, danışmanlık yapmak.
f) Anadolu halk hekimliği uygulamalarının öğrenilmesi ve Anadolu halk hekimliği uygulamalarının incelenmesini sağlamak.
g) Çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken, gerektiğinde tıbbi laboratuvar, görüntüleme yöntemleri, bilgi işlem, basımevi, ulaşım, atölyeler, toplantı salonları gibi Üniversitenin
mevcut imkanlarından yararlanmak.
ğ) Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve halk arasında doğru bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için gerek hekimlere gerekse topluma yönelik bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek.
h) Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanımı ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar
için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek ve destek almak, bunları
bir çatı altında toplayarak araştırmacıların hizmetine sunmak.
ı) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve teknolojik çalışmalara katılmak; eğitim programları, kurslar, kongreler, sempozyumlar,
paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri programlar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.
i) Çağdaş teknolojik imkanlardan yararlanarak; konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası
kişi ve kuruluşlarla yazışmalar ve görüşmeler yapmak, konusuna giren alanlarda her türlü yazılı,
basılı, görsel ve işitsel belge ve eserlerden oluşan arşiv, kitaplık, dokümantasyon ve enformasyon birimlerini oluşturmak.
j) Merkezin ürettiği her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim,
araştırma ve benzeri faaliyetleri ve önerileri bilimsel rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale,
tebliğ, film, resim, fotoğraf, slayt, multimedya ürünü ve benzeri eserler şeklinde yayımlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından bir
kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı; Müdürün
bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar.
Müdür yardımcısının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak
bırakılır. Görevden ayrılma ve vekalet altı ayı aşamaz.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık
etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Merkez bölüm ve gruplarının yöneticilerini seçmek için Yönetim Kuruluna öneride
bulunmak, bölüm ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve düzenli olarak
çalışmalarını sağlamak, bu çalışmaları desteklemek.
d) Merkeze bağlı olmak koşuluyla farklı yerlerde tamamlayıcı tıp araştırma merkezi
şubesi birimlerinin açılması ve çalışmalarını yürütmek.
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e) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün
onayına sunmak, onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.
f) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek; plan, proje, program ve çalışma raporlarını
hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarındaki Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektörce görevlendirilen en az üç en çok beş kişi ile Müdür ve müdür yardımcısından oluşur.
(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılma ve vekalet altı
aylık süreyi aşamaz. Süresi bitmeden ayrılanlar veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu; Müdürün, Müdür bulunmadığı zamanlarda ise müdür yardımcısının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri, yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini belirlemek, plan, proje ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.
c) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit
etmek, ürünlerin hizmet ve ücretini belirlemek.
ç) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
d) Müdürlükçe hazırlanacak yıl sonu faaliyet raporunu görüşerek Müdür aracılığı ile
Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tamamlayıcı tıp araştırma merkezi şubesi
MADDE 12 – (1) Tamamlayıcı tıp araştırma merkezi şubesi açılması Yönetim Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.
(2) Tamamlayıcı tıp araştırma merkezi şubesi açılmasına karar verildiğinde, şube müdürü Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Müdür tarafından Rektörlüğe teklif edilir ve Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 14 – (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Çerkezköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7374

—— • ——
Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7373
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MEYDAN/BULVAR/CADDE/SOKAK/KÜME EVLERE AİT İSİM VE/VEYA
NUMARALARIN YAZILI OLDUĞU LEVHALARIN ÜRETİMİ VE
MONTAJI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne Meydan/Bulvar/
Cadde/Sokak/Küme Evlere Ait İsim ve/veya Numaraların Yazılı Olduğu Levhaların Üretimi ve
Montajı Hizmeti alımı ihale edilecektir.
1- İDARENİN
A) ADRESİ
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 Konak/
İZMİR
B) TELEFON NUMARASI
: 0 232 293 13 11
FAKS NUMARASI
: 0 232 293 37 43
C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : hizmetalimlari@izmir.bel.tr
2- İHALE KONUSU HİZMETİN
A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : 5 (BEŞ) HİZMET KALEMİ
B) İŞİN YAPILACAĞI YER
: 24 (YİRMİDÖRT) İLÇE (Aliağa, Balçova,
Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili,
Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka,
Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes,
Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve
Urla) İle İdarenin Belirleyeceği Yerler
C) İŞİN SÜRESİ
: İşin süresi,
İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş)
takvim günüdür.
3- İHALENİN
A) YAPILACAĞI YER
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE
ODASI KAT:4 (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4
Oda No:430 Konak/İZMİR)
B) TARİHİ – SAATİ
: 11.09.2019 Saat: 10:00
C) İHALE USULÜ
: 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici
2’inci maddesi kapsamında yapılacak mal ve
hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar
hakkında kararın 17. maddesine göre Açık İhale
Usulü ile.
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK
DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1 - İş Deneyim Belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş
tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya Adres ve
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Esasları doğrultusunda numarataj verilerinin arazide
toplanarak sayısal haritalar üzerinde yol, bina verisi ile ilişkilendirilmesi hizmet işleri ayrı ayrı
veya bir arada kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı
aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi
Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak/İZMİR) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
7297/1-1

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

27 Ağustos 2019 – Sayı : 30871

31 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.
Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi (II. Kısım) alanına ait
31 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi
: Mumcular Mahallesi, 269 Sokak No: 2A Bodrum/MUĞLA
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 31 adet işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Bodrum /MUĞLA
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç
5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 6.776.395 TL
f) Geçici Teminatı
: 203.291,85 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu
Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 17/09/2019 - Saat 10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
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2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin %3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Mumcular Mahallesi,
269 Sokak No: 2A Bodrum / MUĞLA adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:
Geçici
Yüzölçümü
İli

İlçesi

Mahallesi Mevkii Ada

Bursa Mustafakemalpaşa Tepecik

İnebol

140

Parsel

m2

Cinsi

1

63.372,35

Arsa

Tahmini

Teminat

Bedel (TL)

(TL)

3.500.000,00+
KDV

105.000,00

1- 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi gereği satış bedeli üzerinden % 18
KDV alınacaktır.
2- Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
3- Bu husustaki ihale 10/09/2019 Salı günü Saat: 11:00’da Encümen Salonunda, Belediye
Encümeni’nce yapılacaktır.
4- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00TL (Beşyüzlira)
karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
5- Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmaza ait 105.000,00TL tutarındaki % 3 Geçici
teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.
6- İmar Planında Sanayi alanı olarak planlı olan taşınmaz emsal:1.00 Yençok:14.00’tür.
Belirtilen taşınmaz Tarımsal ve Hayvansal amaçlı ve üretim alanı toplam alanın en az %10 kapalı
alan olacak şekilde işletme kurmak, tapu tescil tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içinde inşaata
başlamak, 5 (beş) yıl sonunda tesisini faaliyete geçirmek şartıyla satışı yapılacaktır.
7- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne
en geç 10/09/2019 saat 10:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri
gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki
şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a- İhaleye İştirak dilekçesi,
b- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
c- İkametgah Belgesi,
d- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
e- Belediyeye borcu olmadığına dair belge
f- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)
g- Vekalet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli
vekaletname.
h- 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre hazırlanmış,
a- Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen
diğer belgelerle Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait
olduğu yazılır.)
b- İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin
adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanır veya mühürlenir.)
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B) İstekli tüzel kişilik ise;
a- İhaleye İştirak dilekçesi,
b- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
c- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,
d- Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi
e- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
f- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)
g- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz
h- Belediyeye borcu olmadığına dair belge
ı- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i- 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi usulüne göre hazırlanmış,
a- Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen
diğer belgelerler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait
olduğu yazılır.)
b- İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin
adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanır veya mühürlenir.)
9- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde
ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin
yatıracaktır.
7296/1-1

—— • ——

TELSİZ ROLE KULE ANTEN ALIMI VE MONTAJI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/398142
1- İdarenin
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/
İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
2- İhale konusu malın
Adı ve Miktarı
: 2 Adet 25 metre, 2 adet 35 metre Kule Anten Direği ve
Ekipmanları ve Montajı.
3- Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 06.09.2019 Tarihi Cuma Günü Saat 10/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.TL bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
7209/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7376/1-1

27 Ağustos 2019 – Sayı : 30871

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7360/1-1

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

27 Ağustos 2019 – Sayı : 30871

Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7365/1-1

27 Ağustos 2019 – Sayı : 30871

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Büyükorhan Belediyesi-Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt İnşaat Turizm Taşımacılık
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

7377/1-1

—— • ——
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
19.08.2019 tarihli ve 30863 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan İTÜ
İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması ilanımızın Yarışmanın Yeri ve Konusu bölümünde yer
alan Yarışma alanının mülkiyeti İstanbul Teknik Üniversitesine aittir olarak düzeltilmiştir.
İlan olunur.

7378/1-1

—— • ——
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
Üniversitemiz adına 29.07.2019 tarihli ve 30846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanımızın Araştırma Görevlisi kadrolarıyla ilgili
olan kısmı, ilan metninin adaylardan istenilen belgeler kısmında "Öğrenci Belgesinin" belirtilmemiş
olması nedeniyle iptal edilmiştir.

7381/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize
bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
ÖĞRENİM
UNVANI ADET DURUMU

ARANAN NİTELİKLER

Büro
Personeli

1

Lisans

İşletme bölümü mezunu olup, İSO 9001 2000 kuruluş içi kalite tetikçisi
sertifikasına sahip olmak ve finans alanında en az 3 (üç) yıl
belgelendirilebilir deneyimi olmak.

Büro
Personeli

1

Lisans

Harita Mühendisliği mezunu olup, Netcad C Programlama bilgisine
sahip olmak.

Büro
Personeli

1

Lisans

Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup, BRC-VER7 Gıda Güvenliği
Global Standardı, İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi ve FSSC
22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu sertifikalarına sahip olmak.

Büro
Personeli

1

Lisans

Lisans mezunu olup, İş Güvenliği C sınıfı Uzmanı, Kosgeb İSO
9001-2008 İç denetçi ve İSO 22 000 İç denetçi eğitimleri ile temel
hijyen eğitimleri sahibi olmak.

Büro
Personeli

1

Lisans

Hukuk Fakültesi mezunu olup, avukatlık stajını tamamlamış olmak.

Büro
Personeli

1

Lisans

Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans
programlarının birinden mezun olmak.

Büro
Personeli

1

Ön Lisans

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olup üst yönetici sekreterliği/asistanlığı
alanında en az iki yıl belgelendirilebilir deneyimi olmak.

Büro
Personeli

1

Lisans

Beslenme ve Diyetisyenlik bölümü mezunu olup B1 düzeyinde yabancı
dil (İngilizce) belgesine sahip olmak, Elektronik belge yönetimi
sistemleri kullanım tecrübesine sahip olmak.

Büro
Personeli

1

Önlisans

Önlisans mezunu olup, Ev Kreş Yuva Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği ile
4-6 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri sertifikalarına sahip olmak
(Üniversite kreşinde yardımcı personel olarak istihdam edilecektir)

Büro
Personeli

1

Lise

Lise mezunu olup, proje hazırlama eğitimi alanında deneyimli olup,
C2 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak.

Destek
Personeli

1

Lisans

Lisans mezunu olup, iletişim danışmanlığı alanında iş tecrübesine sahip
olmak.

Lise

Lise mezunu olup sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev
yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış
olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 yıldan
fazla süredir sahip olmak.

Destek
Personeli

1
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Lise mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev
Destek
Personeli

yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış
1

Lise

olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç)
yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4 Belgesine Sahip
olmak.
Lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev

Destek
Personeli

1

Lisans

yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün almamış
olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 (beş)
yıldan fazla süredir sahip olmak.
Lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev

Destek
Personeli

1

Lisans

yapmaya elverişli olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi
itibariyle 3 (üç) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4
Belgesine Sahip olmak.
Meslek Lisesi Elektronik Bölümü mezunu olup, Simulatör Bakım

Destek
Personeli

Eğitimi Sertifikasına sahip olup, DHMİ Havacılık Akademisi ATSEP
1

Lise

Temel Eğitim Sertifikasına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
PPL(A) lisansına sahip olmak, alanıyla ilgili basit bakım ve onarım
işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.
Lise mezunu olup, Sivil havacılık alanında, SHY 66 / PART 66

Destek
Personeli

1

Lise

Hava Aracı Bakım, Modul 10, SHY/EASA PART 66/147, PART 145
eğitimleri almış olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım işlerini
yapabilme tecrübesine sahip olmak.
Lisans mezunu olup, Sivil havacılık alanında SHT-66U Ulusal Lisans,

Destek
Personeli

Mekanik
1

Lisans

Bakım

Onarım,

SHT-M

Rev.03,

SHT

145,

CAME

prosedürleri, MOE prosedürleri, Aircraft Fuel Tank Safety, EWİS, ESD
Awareness eğitimleri almış olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım
işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, İyi Hijyen
Uygulamaları (ghp), iyi üretim uygulamaları (gmp), İyi labarotuvar

Destek
Personeli

1

Lisans

uygulamaları (glp) gıda güvenliği ve hijyen akademisi ''ISO/ TR 6579-3
Salmonella Typhimurium ve Salmonella Enteritidis serotiplendirme
yöntemi

konularında

sertifikaları

olmak.

(Biyomedikal

Bölümü

Laboratuvarında görevlendirilecektir)
Lisans mezunu olup, internet altyapısı aygıtlarının (yönetilebilir switch
Destek
Personeli

1

Lisans

vb. donanımların) ve Windows, Linux (Centos, Debian) sunucularının
kurulumu/yönetimi konularında en az (3) yıl belgelendirilebilir tecrübesi
olmak.

Destek
Personeli
Destek
Personeli
Destek
Personeli

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, belgelendirmek
1

Lisans

kaydıyla alanında en az 10 (on) yıl iş deneyimine, iş sağlığı ve güvenliği
sertifikasına ve B2 dil bilgisine (İngilizce) sahip olmak.
Adalet programı önlisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az

1

Önlisans

3 (üç) yıl Latex döküman hazırlama programıyla çalışma deneyimi
bulunmak.

5

Lise

Lise mezunu olup, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalığı ve benzeri engeller bulunmamak.
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ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
3 - Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak).
4 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile
görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Samsun
Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek
başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi
Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2 - Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3 - Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans
mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek
Lisesi ) mezunları için 2018 veya /2019 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca
deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
5 - 1 adet vesikalık fotoğraf.
Not: Başvuru tarihinin son günü itibariyle 2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanması
durumun da 2019 (KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3) puanı ile adaylar başvuruda bulunabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim
tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları www.samsun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi
içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya http://www.samsun.edu.tr aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili
bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru
ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bilgi İçin: 0362 3130055 / 1152- 1153
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere

1

YÖNETMELİKLER
— Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda
Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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9
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19
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19
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19

— Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Endoskopik Cerrahi ve Simülasyon
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

20

— Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

23
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26
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a - Yargı İlânları

29
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30

c - Çeşitli İlânlar

36
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Senetlerinin Günlük Değerleri
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