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YÖNETMELİKLER

Bartın Üniversitesinden:
BARTIN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve bölgeye komşu ya da bu coğrafya ile etkileşim

içerisinde bulunan kültürleri, arkeoloji biliminin yöntemleri aracılığıyla incelemek, tespit et-
mek, tescil ve tanımlarını yaparak kayıt altına almak.

b) Karadeniz Bölgesi’nde, arkeolojik açıdan gerçekleştirilen, profesyonel bilimsel uy-
gulamaları ve çalışma yöntemlerini temel alan akademik araştırmaları desteklemek.

c) Merkezin amacına uygun arkeolojik ve kültürel mirasın korunmasına yönelik araş-
tırmalara destek sağlamak ve Karadeniz Bölgesi’nin arkeolojik potansiyelinin tespit edilmesi
ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için öncü, yönlendirici ve eğitici çalışmalar
yapmak.

ç) Karadeniz Bölgesi’nde yapılan uluslararası çalışmalara katkıda bulunarak bilimsel
ve toplumsal gelişime ivme kazandırmak, ülke ve bölge arkeolojisinin uluslararası ortamlarda
tanınırlığını sağlamak.
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d) Karadeniz Bölgesi’nde kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına katkı sağlayan
bölgesel kalkınma odaklı turizm projelerini desteklemek.  

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Karadeniz Bölgesi’ndeki kültürel gelişime ve kalkınmaya katkı sağlamak amaçlı,

Merkez bünyesinde bulunan öğretim elemanları tarafından kazılar, yüzey araştırmaları ve pro-
jeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak.

b) Merkez bünyesi dışında bulunan ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından ya-
pılan kazılar, yüzey araştırmaları ve projelerde ilgili kişiler ve kurumlarla işbirliğini geliştirmek
ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde yapılacak olan arkeolojik araştırma ve belgeleme çalışmalarında
dijital çizim, modelleme, haritalandırma ve mimari tanımlama gibi uygulamalı çalışmalar yap-
mak.

ç) Tespit edilen arkeolojik eserlerin restorasyonuna yönelik, ulusal ve uluslararası ku-
rum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

d) Arkeolojik buluntuların üretim teknolojisini daha iyi anlayabilmek amacıyla deneysel
arkeoloji yöntemini uygulamak.

e) Karadeniz Bölgesi’nde Arkeoloji alanında yapılan çalışmaların verilerinin değerlen-
dirilebilmesi ve tartışılabilmesi için bilimsel sempozyum düzenlemek, bilimsel yayın yapmak.

f) Karadeniz coğrafyasında tarih öncesi çağlardan yakın geçmişe kadar kurulan ve ge-
lişim gösteren antik yerleşimlerin maddi kültür kalıntılarının tespiti ve belgeleme konularında
bilimsel etkinlikler ve geziler düzenlemek, sergiler açmak.

g) Karadeniz Bölgesi’nde desteklenen arkeolojik çalışmalarda lisans ve lisansüstü eğitim
düzeyindeki öğrencilerin teorik olarak aldıkları bilgileri pratiğe dökmelerine imkân sağlamak.

ğ) Karadeniz Bölgesi’ndeki kültürel mirasın tanıtılması ve korunması amacıyla, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin katılımları ve/veya destekleriyle,
ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim
ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

h) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla iş
birliği içerisinde çalışmak.

ı) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri
organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde
görevi kendiliğinden sona erer. 
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(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı veya ay-

lıklı öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı

olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı ka-

tılır. Müdür yardımcılarından biri Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet

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

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve tek-

nik işleri yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündem-

lerini oluşturmak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararla-

rını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

d) Yıllık plan ve programa göre personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve

Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin ihtiyaç duyduğu hususlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yap-

mak.

f) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek.

g) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklan-

masını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğ-

retim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-

dirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendi-

rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kere olmak üzere gerekli görüldüğünde toplanır.

Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Top-

lantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya ka-

tılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, proje, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.
c) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma prog-

ramlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
ç) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değer-

lendirip karara bağlamak.
d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacı ile bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak. 
e) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, sivil toplum ör-

gütleri ile sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından görevlendirilen toplam on beş üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık
eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yenileri görevlendirilir.  

(2) Danışma Kurulu yılda iki kez üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  Danışma Kurulu, Müdürün gerek gördüğü hal-
lerde veya Danışma Kurulu üyelerinin üçte ikisinin başvurusu üzerine Müdür tarafından ola-
ğanüstü toplantıya çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organdır ve aşağıda belirtilen görevleri

yapar:
a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek.
b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Yönetim Kurulunca getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi ve Diş He-

kimliği Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin önlisans, lisans eğitim ve öğ-
retim esaslarıyla sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği

Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülteler, yüksekokullar ve mes-
lek yüksekokullarında öğrenci ders kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve
ayrılma ile ilgili usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa
Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve benzeri ko-
nularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) Fakülte: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üni-
versitesine bağlı fakülteleri,

ç) İlgili birim: Fakülte bazlı programlarda öğrencinin bağlı olduğu fakülteyi, bölüm
bazlı programlarda öğrencinin bağlı olduğu bölümü, anabilim/anasanat dalı bazlı programlarda
öğrencinin bağlı olduğu anabilim/anasanat dalını,

d) İlgili kurul: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kuru-
lunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülte/yüksek-
okul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Meslek Yüksekokulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı meslek yüksek-
okullarını,

g) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ğ) Ön şart dersi: Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken dersi,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
i) Rektörlük: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
n) Yüksekokul: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Muafiyet

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM ve Rektörlükçe be-

lirlenip ilan edilen süre içinde ÖSYM ile YÖK tarafından ilan edilen kurallar çerçevesinde
23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğine göre kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin
kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

Yatay geçişler
MADDE 6 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında kurum

içi, kurum dışı ve merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler, 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 hükümleri ile Senato tarafından belirlenen Bolu Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine uygun şekilde yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında dikey

geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları
ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 8 – (1) Bölüm başkanlıklarınca öğrencilerin ders seçimlerinde yardımcı olup,

yönlendirmek, ders kayıtlarını onaylamak, eğitim öğretim ve yükseköğretim amaç ve ilkeleri
doğrultusunda yol gösterip, rehberlik etmek üzere bölüm öğretim elemanları arasından yeterli
sayıda danışman görevlendirilir. Öğrenci danışmanlarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafın-
dan çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Kredi transferi ve muafiyet
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması koşuluyla

daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları derslerin kredi ve not trans-
ferinin yapılarak, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken eşdeğer derslerden muafiyet
talebinde bulunabilirler. Kredi-not transferi ve muafiyet talepleri, ilk kayıt esnasında bir hafta
içinde, tevsik eden evrak eklenerek, dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yapılır. Süresinden sonra
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bölüm başkanlıklarınca ilgili yönetim kuruluna
iletilen talepler, yönetim kurulunca Senato tarafından belirlenen esaslara göre, tüm öğrenim
süresini kapsayacak şekilde ivedilikle sonuçlandırılır. Muafiyete ilişkin yönetim kurulu kararları
derslerin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve
öğrenciye bildirilir.

(2) Öğrencinin tabi olduğu müfredatta bir derse eşdeğer sayılan daha önce yeterliğini
aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gös-
terilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci
maddede belirtilen not aralıklarından farklılık gösteriyorsa önce not aralıkları denkleştirilir,
daha sonra uygun notlar intibak tablosunda belirtilerek öğrencinin not dökümüne işlenir. İnti-
bakın yapılabilmesi için dersin/derslerin alındığı yükseköğretim kurumunun not aralıklarını
gösteren belgenin ibraz edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili üniversitenin güncel not ara-
lıkları kapsamında işlem yapılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri kazandıkları programın derslerinin başladığı eği-
tim-öğretim yarıyılında yapılır. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvuru-
sunda bulunamazlar.
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(4) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinde veya yurt dışında başka bir
yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, kredi-not transferi ve muafiyet taleplerini,
programlarına geri dönmelerinden itibaren bir hafta içinde tevsik eden evrakı ekleyerek dilek-
çeyle bölüm başkanlıklarına yaparlar. Bu talepler 36 ncı maddeye uygun olarak sonuçlandırılır.

Dersler, kayıt yenileme ve ders alma
MADDE 10 – (1) Bölümün öğretim planı çerçevesinde eğitim-öğretim (güz-bahar) ya-

rıyılı içerisinde okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, bu dersler için açılan gruplar, dersleri
ve açılan grupların her birini okutmakla görevlendirilen öğretim elemanları ile (varsa) bu ders
ve gruplara tanımlanan kontenjanlar bölüm kurulunun önerisi, bölüm başkanlığının karar teklifi
doğrultusunda, ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Bu derslere ait veriler bö-
lümdeki idari görevli tarafından ders kayıtlarından önce öğrenci bilgi sistemine tanımlanır.

(2) Üniversiteye kayıtlanan her bir öğrenci, kayıtlandığı yarıyıldan başlamak üzere me-
zun oluncaya kadar her yarıyıl başlangıcında katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra,
akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları süresi içerisinde bilgi yönetim sistemi üzerinden
derslerine ön kayıtlarını yapmak ve danışman onayına göndermekle yükümlüdür. Öğrenci ders
ekleme-bırakma haftasında ders/şube/grup değişikliği yapabilir. Derslerin kesin kayıt işlemi
danışmanlar tarafından yapılır. Danışman onayına gönderilen ancak süresi içerisinde danışman
tarafından kesin kayıt işlemi yapılmayan ders kaydı, doğru kabul edilir ve süre sonunda Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığınca olduğu şekliyle doğrudan kesinleştirilir.

(3) Ders kaydını belirlenen sürelerde (kayıt ve ekle-sil haftası) mazeretsiz şekilde yap-
mayan öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz
ve öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, mazeretleri
ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, derslerin başladığı ilk üç hafta sonuna
kadar ders kaydı ve ders kaydına ders ekleme veya ders silme işlemi yapabilirler. Bu tarihten
sonra hiçbir işlem yapılmaz.

(4) Öğrenciler dört ve beş yıllık programlarda birinci ve ikinci yarıyıllarda en fazla 30
AKTS kredili ders alabilirler. Diğer yarıyıllarda ise genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,00
ve üzeri olması ve danışmanının uygun görmesi koşuluyla en fazla 45 AKTS kredili ders ala-
bilirler.

(5) Öğrenciler iki yıllık programların birinci ve ikinci yarıyıllarında en fazla 30 AKTS
kredili ders alabilirler. Diğer yarıyıllarda ise öğrencinin talebi ve danışmanının uygun görmesi
koşuluyla staj hariç en fazla 45 AKTS kredili ders alabilirler.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 11 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik
takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğ-
rencinin o yarıyıl için kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

Yan dal programı
MADDE 12 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, bağlı olduğu

fakülte/yüksekokulda veya Üniversitedeki başka bir fakülte/yüksekokulun lisans programında
yer alan temel derslere "yan dal" adı altında kayıt yaptırabilirler.

(2) Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi
(yan dal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(3) Yan dal programına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmelik çerçevesinde Senato
tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.
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Çift anadal programı
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, Üniversitede yürütülen önlisans diploma programları ile

diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önli-
sans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine
Senatonun onayı ile açılan çift anadal programlarına kayıt yaptırabilirler.

(2) Çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans
programı diplomasına ek olarak çift anadal lisans diploması da verilir.

(3) Çift anadal programına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önli-
sans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmelik çerçevesinde
Senato tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Staj
MADDE 14 – (1) Öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bun-

lara muadil özel kuruluşlarda yapılabilecek pratik, uygulamalı dersler ve stajlara ilişkin hususlar
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. 2547 sayılı Kanunun

49 uncu maddesi ve 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde
eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibarıyla örgün öğretim yapılır.

Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile ikinci öğretim
ve uzaktan öğretim de yapılabilir.

(2) Üniversiteye bağlı birimlerin müfredatında yer alıp örgün öğretim haricinde işle-
necek (uzaktan eğitim ve benzeri) derslerin belirlenmesi ilgili kurulların gerekçeli önerileri,
Senatonun teklifi ve YÖK'ün onayı ile yapılabilir.

Eğitim-öğretim yılı/yarıyılları
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar

yarıyıllarına ek olarak, yaz okulu açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar 13/5/2008 tarihli ve
26875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi
Yönetmeliği ile belirlenir.

(3) Her bir yarıyıl dönem sonu sınavları ve resmi tatiller hariç 14 haftadır. Derslerin
başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından akademik takvim ile belirlenir.

(4) Önlisans, lisans programları için kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren
akademik takvim her yıl Senatonun onayıyla yürürlüğe girer.

(5) İkinci yılın güz yarıyılı sonunda hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, isteğe
bağlı olarak bahar yarıyılında ders alabilirler.

(6) Hazırlık eğitiminin ikinci yılının ilk dönemi sonuna kadar yabancı dil yeterlik bel-
gesini Üniversiteye sunan öğrencilerden yeterliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğ-
renciler bahar döneminde kayıtlı oldukları programdan ders alabilirler.

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik statüsü
MADDE 18 – (1) Öğrenim süresi, bir yıl süreli hazırlık sınıfı hariç önlisans program-

larında dört dönem, lisans programlarında sekiz dönemdir.

14 Ekim 2019 – Sayı : 30918                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(2) Öğrenciler, iki yıl süreli eğitim programındaki eğitim-öğretimlerini en fazla sekiz
dönem, dört yıl süreli eğitim programındaki eğitim-öğretimlerini en fazla on dört dönem içinde
tamamlamak zorundadır.

(3) Öğrencinin Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması durumunda bu süreler eğitim
süresine dâhil edilir.

(4) Öğrencinin Üniversiteden izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim
süresine dâhil edilmez.

(5) Süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Azami öğrenim süresi sonunda devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları

tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda,
mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşu-
lunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda veya “a” bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda
bir dersten başarısız olan son yarıyıl öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını,
programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere
beşe indiren son yarıyıl öğrencilerine üç yarıyıl ek süre verilir.

ç) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için
başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine ge-
tirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son yarıyıl öğrencilerine, dört yarıyıl
ek süre verilir.

d) “c” ve “ç” bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanıla-
bilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini öde-
meye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlana-
maz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci
sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğretim programları
MADDE 19 – (1) Önlisans ve lisans öğrenim süresince izlenecek öğretim programları

ve derslerin dönemlere dağılımı ile bu derslere ait AKTS bilgi katalogları ilgili bölümce Türkçe
ve İngilizce olarak düzenlenir ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu kararı ve Se-
natonun onayı ile kesinleşir.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile ön şart dersleri
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyebilecekleri ders programları kayıtlı

oldukları bölümce kararlaştırılır. Dersler zorunlu, seçmeli, ön şartlı dersler ve ortak zorunlu
derslerden oluşur.

(2) Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli
dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Ancak, ilgili bi-
rimin teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet
sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf
tutulur. Bu şekilde muaf tutuldukları dersler için öğrencilere MU/EX notu verilir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse ön şart dersi denir. Ön
şartlı dersler ve ön şartları, ön şartı veren bölümce fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu
kuruluna önerilir ve bu kurulun görüşü ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili (Türkçe),Yabancı Dil dersleridir.
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(5) İlgili yönetim kurullarının belirlediği ve Senato tarafından kabul edilen dersler için
güz yarıyılı başında muafiyet sınavı yapılabilir.

(6) Bölüm başkanlıkları haftalık ders programlarını kayıt haftasından önce hazırlayarak
öğrencilere ilan ederler (web, pano ve benzeri). Devam zorunluluğu bulunan bir ders haftalık
programda bir başka dersle çakışıyorsa, öğrenciler bu derslerin ikisine birden kayıt yaptıra-
mazlar. Bu durumda öğrencilerin alt yarıyıllara ait dersleri tercih etmeleri zorunludur. Ancak,
çakışan dersin aynısı bir başka programda açılıyorsa, öğrenciler kendi haftalık programında
çakışma olmaması koşuluyla dersi o programdan alabilirler.

Dersin kredi değeri
MADDE 21 – (1) Bir dersin kredi değeri, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS)

göre dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,
sınavlar, ödevler ve benzeri gibi öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan iş yükü de-
ğeridir ve AKTS olarak gösterilir. Kredi değerleri Senato tarafından onaylanır.

Mezuniyet kredileri
MADDE 22 – (1) Öğrenciler mezuniyet için kayıtlı oldukları önlisans programlarında

en az 120, lisans programlarında en az 240 AKTS'yi tamamlamak zorundadır.
Ders yükü
MADDE 23 – (1) Ders yükü; diploma programının bölüm ve fakülte/yüksekokul/mes-

lek yüksekokulu kurulu önerisi ile Senato tarafından onaylanan öğretim planında, 21 inci mad-
dede tanımlanan kredi değeri (AKTS) olarak belirtilir.

(2) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği normal ders yükü 30 AKTS’dir. Önlisans
programlarında staj buna dâhil değildir.

(3) Lisans programlarında birinci ve ikinci dönem hariç genel ağırlıklı not ortalaması
en az 2.00 ve daha fazla olan öğrencilerin ders yükü, kendi istekleri ve danışmanının onayı ile
en fazla 15 AKTS arttırılabilir. 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren öğrenciler için bu
sınır ilgili yönetim kurulu kararı ile aşılabilir.

(4) Önlisans programlarında öğrencilerin ders yükü, birinci ve ikinci dönem hariç kendi
istekleri ve danışmanının onayı ile en fazla 15 AKTS arttırılabilir. Bu Yönetmeliğin 12 nci ve
13 üncü maddeleri kapsamına giren öğrenciler için bu sınır ilgili yönetim kurulu kararı ile aşı-
labilir.

(5) Öğrencinin mazeretsiz olarak ders almadan geçirdiği dönem, eğitim süresinden sa-
yılır.

Ders ve derse devam
MADDE 24 – (1) Her bir dersin süresi 45 dakikadır. Dini ve resmi bayramlar ile idari

tatillerde ders yapılmaz.
(2) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorun-

luluğu teorik dersler için % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir. Devamsızlık sürelerine öğ-
rencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir.

(3) Öğrencilerin derslere devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
(4) Daha önce devam zorunluluğunun yerine getirilmesi koşulu ile tekrar edilen dersler

için devam şartı aranıp aranmayacağına her akademik yılın başında ilgili fakülte/
yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunda karar verilir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 25 – (1) Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci yarıyıl başlamadan

önce eşdeğerlik alınması talebiyle bölümüne başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konu-
sunda ilgili bölüm kurulunun önerisi ile ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. İlgili yönetim
kurulu kararı ile alınan derslerin notları bir sonraki yarıyılın ders kayıt yenileme süresi sonuna
kadar transkriptine işlenir.
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(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, 27 nci maddeye göre, rakamlı not
ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede, diğer üni-
versitelerden alınan notlar Üniversitenin not aralıklarına göre dönüştürülerek alınan karar öğ-
rencinin transkriptine işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Ders başarı notu
MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar
ve benzeri) ve dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dönem sonu sı-
navının ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %70 olabilir. Bölüm başkanlığına bildiril-
mesi koşulu ile yarıyıl değerlendirilmesi yapılmayacak dersler için dönem sonu sınavının ders
başarı notuna etkisi %100 yapılabilir.

(2) Yarıyıl içi başarının ve dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkileri ile dersin
uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyu-
rulur ve öğrenci bilgi sistemine işlenir. Herhangi bir bilgi girişi yapılmadığı takdirde, bir ara
sınav ve bir dönem sonu sınavı şekliyle sistemde varsayılan olarak işlem yapılır. Başarı notuna
katkısı, ara sınav %40, dönem sonu sınavı %60 olarak hesaplanır.

(3) Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 puan üzerinden 27 nci maddedeki not sistemine
uyarlanarak dönem sonu başarı notu belirlenir.

Notlar
MADDE 27 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100

puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Puan Başarı Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
65-74 CC 2.0
60-64 DC 1.5
55-59 DD 1.0
50-54 FD 0.5 (Başarısız)
49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız)
Eksik/Incomplete E/I 0 (Başarısız)
Devamsız/Not Applicable DZ/NA 0 (Başarısız)
Başarılı/Successful B/S Not ortalamasına katılmaz
Başarısız/Unsuccessful BZ/U Not ortalamasına katılmaz
Devam ediyor/Progress DE/P Not ortalamasına katılmaz
Muaf/Exempted MU/EX Not ortalamasına katılmaz
(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen harf notlarından;
a) E/I notu; hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde

ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur. Öğ-
renci herhangi bir dönem E/I notu aldığı takdirde, dönem için belirlenmiş son sınavın bitimin-
den itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Ancak, uza-
yan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun
onayıyla E/I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. E/I no-
tu, öğrencinin not dökümünde gösterilir ve FF notu işlemi görür.
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b) B/S notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. B/S
notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

c) DE/P notu; not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere ve-
rilir.

ç) BZ/U notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere
verilir.

d) MU/EX notu; Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan mua-
fiyet sınavı sonucunda başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. MU/EX notu ortala-
maya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

e) DZ/NA notu; ilgili dersin, 24 üncü maddede belirtilen devam şartını yerine getirme-
yen öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. DZ/NA notu, not ortalamasında FF notu iş-
lemi görür.

Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması (YANO), öğrencinin ilgili dönemde

kayıtlandığı her bir dersin AKTS’si ile yarıyıl sonundaki başarı notu katsayısının çarpımı so-
nucu elde edilen değerin toplamının AKTS toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen orta-
lamanın, virgülden sonrası iki hane olarak gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane değerine
göre yuvarlama yapılmaz.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren
almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak he-
saplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel ağırlıklı not ortalamasında 27 nci maddede belirtilen
notlar esas tutulur. Genel ağırlıklı not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not ka-
tılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

Sınavlar
MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet

sınavı, tek/çift ders sınavı, mazeret sınavı ve azami öğrenim sonu sınavı olmak üzere yedi tür-
dür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Gerekli görüldüğü halde ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar ile resmi
tatiller dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilgili bi-
rimce ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ders sorumlusu öğretim elemanının talebi üzerine ge-
rekli hallerde bölüm başkanlığınca sınavlarda gözetmen görevlendirilebilir. Yazılı sınavlar, ders
sorumlusu öğretim elemanının ve/veya gözetmen olarak görevlendirilenlerin gözetimi ve de-
netiminde planlanan yerde ve zamanda yapılır. Öğrencilerin girmiş oldukları sınavlardan al-
dıkları notlar, öğretim elemanınca akademik takvimde belirlenen süre içerisinde öğrenci bilgi
sistemine girilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Bir dersin sınavına o derse kayıtlı öğrenciler katılabilir. Sınav tutanağı, öğrenci bilgi
sisteminde o derse kayıtlı öğrencilerin listesi üzerinden düzenlenir. Listede olmayan öğrenci
sınava alınmaz. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş
olsa dahi iptal edilir.

(3) Sınav evrakları (soru-cevap kâğıtları, cevap anahtarı, tutanaklar, not listesi/bildirim
formu yazıcı dökümü ve benzeri), öğretim elemanınca en geç ertesi dönem başına kadar bölüm
başkanlığına teslim edilir ve bölüm başkanlığı tarafından beş yıl süre ile saklanır.

(4) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm baş-
kanlıklarınca akademik takvime uygun olarak ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler
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bölüm başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih be-
lirlenmeksizin yapılabilir. Ayrıca proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışma-
ların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, dönem sonu
sınavlarından önce ilan edilir.

(5) Bir dersin dönem sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik tak-
vime uygun olarak yapılır. Dönem sonu sınavları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ta-
rafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(6) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen ders-
ler için her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez ya-
rarlanır.

(7) İlgili dönemde kayıtlanmış olduğu dersten başarısız olan öğrenciler için akademik
takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır. Sınav programı ilgili bölüm başkanlıkla-
rınca hazırlanarak sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Bütünleme sınavı dönem sonu
sınavı yerine geçer ve bu sınava giren öğrencinin dönem başarı notu, dönem içi sınav sonuçları,
varsa dönem içi diğer çalışmalar ve bütünleme sınavı sonucu dikkate alınarak hesaplanır. Dö-
nemde, dersten devamsız (DZ/NA) olan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

(8) Mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları staj hariç en
fazla iki dersi kalan öğrenciler, tek-çift sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm
derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması önlisans programları için 1,00'ın,
lisans programları için 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de dile-
dikleri en fazla iki dersten tek-çift sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen
öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Tek-çift sınavları
akademik takvime uygun olarak ilgili bölüm başkanlığınca belirlenen gün ve saatte bölüm baş-
kanlığınca görevlendirilen ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim elemanı ta-
rafından yapılır. Sınav sonuçları ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bil-
dirilir.

(9) Herhangi bir sınava tabi olmaksızın dönem içerisinde yapılan çalışmalara göre de-
ğerlendirmeyi esas alan dersler (proje, bitirme çalışması, staj ve benzeri) için bütünleme ve
tek-çift sınavı yapılmaz. Bütünleme ve tek-çift sınavı yapılmayacak dersler ilgili birimin yö-
netim kurulu tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur.

(10) Bir dersin ara sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretinin biti-
minden itibaren 3 iş günü içerisinde başvurması ve ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi
halinde mazeret sınavına alınır. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı
yapılmaz. Mazeret sınavının yer ve zaman planlaması ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.
Planlanan mazeret sınavına girmeyen öğrenci için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(11) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-
pılır. Öğrenciye sıhhi izinli (sağlık raporlu) olduğu süreler içerisinde katılamadığı ara sınavla-
rının ve diğer yarıyıl içi sınavlarının yerine geçmek üzere bölüm başkanlığınca uygun bulun-
ması halinde mazeret sınavı hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin, sağlık
raporunun asıl sureti ile birlikte bölüm başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekir. Öğ-
renci, sağlık raporunu aldığı gün ve saatten başlayarak raporunun bitimine kadar olan süreler
içerisinde yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil eden hiçbir sınava katılamaz. Raporlu olunan
süreler içerisinde katıldığı yarıyıl içi sınav/sınavları) var ise iptal edilir. Rapor alınan saatten
önce varsa girilen sınav/sınavlar) geçerli sayılır.

(12) Kayıtlı oldukları diploma programının azami süresi içerisinde mezun olamayan
öğrenciler, daha önce devam koşulunu yerine getirmeleri koşuluyla başarısız oldukları ders-
lerden azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda açılan azami öğrenim sonu
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sınavlarına alınır. Bu sınavlar her dönem sonunda yapılır ve o dönem itibarıyla azami öğrenim
süresini tamamlayan öğrenciler girebilir. Bu sınavlar sonunda ek süre elde eden öğrenciler, ve-
rilen ek süre içerisinde döneme ilişkin mali yükümlülüklerini yerine getirerek ders kaydı ya-
parlar. Azami öğrenim süresini doldurduğu dönemin sonunda yapılan sınavlara girmeyen ya
da giremeyen öğrenciler daha sonraki dönemlerde yapılan bu sınavlara giremez, girse bile iş-
leme alınmaz.

Değerlendirme, sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 30 – (1) Değerlendirmeye ilişkin esaslar ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir

ve dönem başında öğrencilere duyurulur.
(2) Sınav yapılmasını gerektirmeyen dersler ilgili bölümce saptanarak Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, ders başarı notu öğrencinin dönem içi etkinlikleri
göz önünde tutularak verilir.

(3) Gerekli durumlarda bazı sınavlar sınav komisyonları tarafından yapılır. Bu tür ko-
misyonlar tarafından yapılacak sınavlar dönemin başında bölüm başkanlıkları tarafından öğ-
renci ve öğretim elemanlarına duyurulur. Komisyonlar bölüm başkanlıkları tarafından kurularak
komisyonda görev alacak öğretim elemanları bilgilendirilir.

(4) Sınavların komisyonlar tarafından yapıldığı programlar için öğrencinin notu sınav
komisyonu tarafından takdir olunur. Komisyonun öğrenci için verdiği not değiştirilmeden der-
sin sorumlu öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girilir. Bu notlara yapılan iti-
razlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

(5) Dönem sonu notları akademik takvimde belirlenen sürede Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına iletilir. Dönem sonu ders notu dersin öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim siste-
mine girildiği anda kesinleşir.

(6) Öğrenciler, sınav notlarına sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içe-
risinde maddi hata yönünden dekanlık veya müdürlüğe dilekçe ile itirazda bulunabilir. Maddi
hata yönünden yapılan itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından 3 iş günü içerisinde değerlen-
dirilir. Maddi hata sonucunda verilen karara, öğrenci tarafından karar tarihinden itibaren bir iş
günü içerisinde itiraz edilebilir. Tekrar yapılan itirazı değerlendirmek üzere dekan veya müdü-
rün uygun bulması durumunda ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon ku-
rulur. Sınavlarla ilgili yapılan itirazlar en geç ilgili dersin varsa bütünleme sınav tarihine kadar
veya ertesi dönem ders kayıtları başlamadan sonuçlandırılır.

(7) Açıklanan ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde,
düzeltme istemi, not girişlerinin bitiş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde olduğunda ilgili
öğretim elemanının başvurusu üzerine bölüm başkanlığınca, 10 günden fazla olması halinde
ise ilgili öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine fakülte/yük-
sekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Başarı denetimi
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları başarılı bir şekilde bitire-

bilmeleri için aldıkları derslerden DD ve üstünde not almaları gerekir. Buna göre;
a) Genel ağırlıklı not ortalaması ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 1.00 olan ön-

lisans, en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden en az normal ders
yükü ile kayıtlı oldukları dönem sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında
olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sa-
yılır.

b) Genel ağırlıklı not ortalaması 1.00'ın altında olan önlisans, 2.00’ın altında olan lisans
öğrencileri başarısız sayılır.
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Ders tekrarı
MADDE 32 – (1) Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nede-

niyle başarısız olunan dersler tekrar alınır. İkincisinde ise öğrenci bazı dersleri not yükseltmek
için alır.

(2) Bir dersten FF, FD, E/I, BZ/U, DE/P veya DZ/NA notu alan veya dersi normal dö-
neminde alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu
dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine kayıtlı oldukları
bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

(3) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar
edebilir. Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir.
Vazgeçilen bir seçmeli ders detaylı transkriptinde görünmeye devam eder.

(4) Öğrenciler geçer not aldıkları dersleri, dersin öğretim planında yer alması ve her-
hangi bir dönemde açılması koşuluyla öğrenimleri süresince tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste
önceki not dikkate alınmadan alınan son not geçerlidir.

(5) Alınan dersin daha önce alınan bir dersin yerine sayılması ve/veya fazladan alınan
dersin silinmesi, en geç ara sınavlar başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildi-
rilir. Mezuniyet kararı verilen öğrenciler için yerine saydırma ve ders sildirme işlemi yapıl-
maz.

Son dönemde başarısız öğrenciler
MADDE 33 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamam-

ladığı takdirde diploma almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa bu öğrenci son dö-
nem öğrencisi sayılır.

(2) Zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünü tamamlayan ve staj hariç en çok iki dersten
FF, FD, E/I veya BZ/U notu olan öğrencilere, bu iki ders için ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre
içerisinde girilen sınavlardan alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve böylece değerlendi-
rilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu tek/çift sınavları sonunda aldığı notlar esas alınarak
hesaplanır.

(3) Bir dersten, DZ/NA notu olan öğrenci, daha önce devam şartını yerine getirmediyse
bu ders için verilen sınav haklarından yararlanamaz.

(4) Başarısız dersi olmadığı halde genel ağırlıklı not ortalamaları 2.00’ın altında olan
lisans öğrencileri dönemine bakılmaksızın istediği en fazla iki dersten olmak üzere tek/çift
sınav haklarından yararlanabilir.

(5) Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten
sonra, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrencisi oldukları bölüm başkanlığına bir di-
lekçe ile müracaat ederler. Bölüm başkanlığı; öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğren-
ciye ve ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden tek/çift
sınav hakkı tanındığını bildirir.

(6) Bu sınavlar, her dönem sonunda bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen
tarihlerde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından yapılır.

(7) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler bu haktan yararlanamaz.
İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 34 – (1) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) 18 inci maddede belirtilen süreler içinde başarısızlık.
b) Kaydını sildirmek istemesi.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.
ç) Ölüm.
d) Öğrenciliğe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması.
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(2) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili yönetim kurulunun tek-
lifi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğ-
renim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir.

Mezuniyet
MADDE 35 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumunda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam

kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümle-
rine göre yerine getirmiş olmak.

b) Önlisans programları için en az 1,00 lisans programları için en az 2,00 genel ağırlıklı
not ortalamasını sağlamak.

(2) Bir fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu programının mezuniyet için öngördüğü
koşullarını tamamlayan öğrenciler, bu koşulları tamamladıkları yarıyılın sonunda mezuniyet
işlemleri yapılır ve diploma almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için öngörülen önlisans prog-
ramları için en az 120 lisans programları için en az 240 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli ders yü-
kümlülüklerini başarı ile tamamladıkları halde fazladan alınan ve başarısız olunan seçmeli
dersler öğrencinin mezuniyeti için engel teşkil etmez. Bu dersler doğrudan değerlendirme dışı
bırakılır ve genel not ortalaması hesabına dâhil edilmez.

(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin lisans prog-
ramından kaydı silinerek önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak
ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Önlisans diploması için lisans prog-
ramındaki ilk iki yılın derslerinin her birinden en az DD veya B/S notu alınması zorunludur.

(4) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar.
Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

(5) Lisans öğrenimi genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’dan 3.49’a kadar olan öğrenciler
şeref, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olurlar. Şeref
ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.

(6) Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması alabilme-
leri için en az son iki dönemi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okumuş olması şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değişim Programları ve Özel Öğrenciler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 36 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uy-
gulanır.

(2) Erasmus+ ve Mevlana gibi değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim
programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde
yer alan birim koordinatörleri tarafından belirlenir. Lisans programındaki derslere eşdeğerlik
verilebilir veya yerine sayılabilir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders Üniversite
dışı seçmeli ders olarak transkriptine işlenir.

(3) Farabi programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt içindeki üniversitelere öğ-
renim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler her bölümde yer alan birim koor-
dinatörleri tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniversitedeki eşdeğerlik-
leri ve notları öğrencinin transkriptine işlenir.
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(4) Bu değişim programlarındaki derslerin eşdeğerlikleri ilgili yönetim kurulları tara-
fından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 37 – (1) Üniversitede kayıtlı öğrenci olmadığı halde bazı derslere katılmak

isteyenlerle ilgili işlemler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yö-
netmeliğine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201

sayılı Tebligat Kanununu hükümlerine uygun olarak yapılır. Tebligatlar, öğrencilerin ilk kayıt
esnasında bildirdikleri tebligat adreslerine ve ayrıca elektronik posta adreslerine yapılır. Tebligat
adresi, elektronik posta adresi değişen öğrenci durumu gecikmeden Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına bildirmekle yükümlüdür.

(2) Sınav tarihi, sınav yeri ve sınav notları gibi duyurular ilgili birimlerin duyuru tah-
talarına asılmak suretiyle, Üniversitenin resmi internet sitesinden ve Öğrenci Bilgi Yönetim
Sistemi üzerinden elektronik yolla ilan edilir.

(3) Öğrenciler tebligat adreslerini ve değişiklikleri idareye bildirmekle, Üniversite resmi
internet sitesinde, Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde, duyuru tahtalarında ve elektronik posta
adreslerine yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdürler.

Engelli öğrenciler
MADDE 39 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür.

(2) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit
edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayı ile değerlendirilerek ilgili yönetim
kurul kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer ders/dersler alabilir.

İzinler
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin izin işlemleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci

Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 41 – (1) 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına
İlişkin Yönetmelik ile 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 18 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümler, önlisans programları için

yayımı tarihinde, lisans programları için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonunda,
b) Diğer hükümleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin öğ-

renme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, materyal geliştirmek

ve mevcut materyali temin etmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinler arası

çalışmalar yapmak; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni

kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve ede-

biyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerine

yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmek ve desteklemektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar

yapmak.
b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.
c) Türk dilini yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak

bunların sonucuna göre, dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik öğretim programları ha-
zırlamak ve uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.
d) Türkçenin anadil veya yabancı dil olarak öğretimi konusunda araştırmalar yaparak

etkili programlar ve materyaller geliştirmek.
e) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dilbilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları

uygulamak; Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğ-
retimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üni-
versiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda ortak çalış-
malar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; seminer,
kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek; talep halinde kamu kurumları veya özel kuruluşların
personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu
amaçla Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de işbirliği yapmak
ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika ile belgelemek.

ğ) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ya-
bancı dil olarak öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak.

h) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji, Türkiye ve Osmanlı Çalışmaları, Karşılaş-
tırmalı Edebiyat ve Ortadoğu Araştırmaları bölümleri/enstitüleri öğrencilerine ve Türkiye’deki
üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmen-
liği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim ve Yabancı Diller Eğitimi bölümleri son
sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenle-
mek, staj yaptırmak ve gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde ser-
tifikalar vermek.

ı) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri
Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

i) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabile-
ceği sorunlar ve öğretilmesi konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar
düzenlemek ve öneriler getirmek.

j) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dö-
nüş yapan göçmenlerin, onların çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye ge-
lenlerin kültürel oryantasyonlarına ilişkin programlar hazırlamak ve uygulamak.

k) Yurt dışında yaşayan üçüncü kuşak Türk gençlerine Türkçe öğretiminin ve Üniversite
öğrencilerine Türk Dili içerikli servis derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi için Üni-
versitedeki ilgili birimler ile işbirliği yapmak.
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l) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve di-

ğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.

m) Türk dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılmasını teşvik etmek;

Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya

yönelik yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usulle

tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması

durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğ-

retim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-

lendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür

gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu-

nun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak

ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

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

Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin

tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla

yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin biti-

minden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine

yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını

kontrol etmek ve onaylamak.
b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek ve onaylamak.
c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve

işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.
ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bun-

ların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli ka-
rarları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen ko-
nularda kararlar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite, kamu kurumları, özel sektör

ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz. Danışma Kurulu Merkez faaliyet-
leriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite ile kamu kurumları, sanayi, ticaret ve diğer özel sektör kesimleri arasında

işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler

yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Bursa Teknik Üniversitesinden:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-

rilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki
kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar
önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak
ve bu konuda idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel
toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ön planda bulundurmak kaydıyla; özel veya kamu

tüzel kişilerine, gerçek kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda;
uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler, konfe-
ranslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmetleri ver-
mek, proje hazırlamak ve yürütmek.
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b) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların
talepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve
giriş sınavları gibi tüm sınavların şahsen veya internet üzerinden başvuruların alınmasından
sonuçların duyurulmasına kadar tüm sınav sürecini yürütmek.

c) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans,
lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve öğretimsel alt
yapıyı sağlamak.

ç) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile işbirliği içerisinde
belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak.

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, semi-
nerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirle-
mek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı örgüt-
lenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölç-
me ve değerlendirme çalışmaları, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğ-
retim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür
gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu-

nun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak
ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim

Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin

tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin biti-
minden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine
yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin salt  çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını

kontrol etmek ve onaylamak.
b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek ve onaylamak.
c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve

işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.
ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bun-

ların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli ka-
rarları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen ko-
nularda kararlar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite, kamu kurumları, özel sektör

ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz. Danışma Kurulu Merkez faaliyet-
leriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite ile kamu kurumları, sanayi, ticaret ve diğer özel sektör kesimleri arasında

işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler

yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu or-

ganların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

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

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Fenerbahçe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi-

ni,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

ç) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite bünyesinde yer alan lisans ve lisansüstü

programlar dışında, öğrenciler ve toplumun her kesiminden ve yaş grubundan bireylere öğren-

me ihtiyacı duydukları alanlarda her türlü eğitim ve öğretim programı, ulusal ve uluslararası

ilgili standartlara uygun olarak kurs, seminer, sertifika programı, danışmalık hizmetleri ve et-

kinlikler düzenlemek; Üniversitenin ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör, yerel yönetim ve

sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesine çalışarak bu kuruluşlarla iş birliğine

dayalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin, ekonominin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren özel, kamu kurum

ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirerek bu kurum
ve kuruluşlarla iş birliğine dayalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

b) İhtiyaç duyulan konularda; eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler,
konferans ve etkinlikler düzenlemek.

c) Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak. 
ç) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini düzenle-

mek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.
d) Eğitim, sertifika ve benzeri programları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile

ilişkilendirerek, iç ve dış kalite yaklaşımları ile bu programların tanınmasını kolaylaştırmak.
e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazır-

lamak ya da hazırlatmak.
f) Düzenlenen faaliyetlerle ilgili ihtiyaç halinde yayınlar yapmak.
g) Faaliyetlerini diğer merkezlerle birlikte koordine etmek.
ğ) Meslek edindirme kursları açmak.
h) Firmalara özel eğitimler hazırlamak, hizmet içi eğitimler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-
ları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı
sorumludur. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından,
en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür
yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulun-
madığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse
yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezi, amaçları doğrultusunda yönet-

mek.
c) Merkezin düzenlediği program ve faaliyetlerin amaçlarına uygun ve başarılı gerçek-

leştirebilmesi için gerekli önlemleri almak.
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ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programlarını hazırlamak.

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

g) Merkez adına, Üniversite içi ve dışında her türlü iş birliği ve iletişimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

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

Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Her-

hangi bir nedenle bu süre tamamlanmadan boşalan üyeliklere aynı usulle yeni üyeler seçilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır ve toplantı gündemini görüşerek

toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Müdürün isteği üzerine müdür yardımcısı/yar-

dımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

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

lamak.

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

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim,

danışmanlık ve benzeri birimler oluşturulmasına ilişkin karar almak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

f) Merkezin vereceği katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin ve-

rilme koşulları ile gerekli düzenlemeler, faaliyetlerle ilgili görevlendirmeler ve faaliyetlerde

katkısı bulunan elemanlara yapılacak ödemelerle ilgili konuları karara bağlamak ve bu kararları

Rektörlüğün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Meslek yüksekokullarında, bir yarıyıl boyunca, işletmelere mesleki uygulama için
gönderilen öğrencilerin almak zorunda olduğu dersler için oluşturulacak gruplandırmada öğ-
renci sayısı, altıdan az olmamak üzere her öğretim yılı başında ilgili yönetim kurulu kararı ile
belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesinin eğitim, öğretim, araş-

tırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2011 28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/6/2012 28324

2- 5/2/2013 28550

3- 4/2/2014 28903

4- 16/6/2014 29032

5- 14/7/2015 29416

6- 30/7/2017 30139

7- 17/12/2017 30273
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-
letmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme

Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda

bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kay-
dıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak,
kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sem-
pozyum düzenlemek.

b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş değer-
lendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve
öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.

c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit tetkik,
tedavi, tahlil, ameliyat, bakım ve benzeri hizmetleri yapmak.

ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazar-
lamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.

d) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sı-
nav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim

Kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştura-

bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu,
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul
müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve  bir muhasebe yetkilisi olmak
üzere beş kişiden oluşur.
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(3) Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma
merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yüksek-

öğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE MÜBADELE ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç ve dış göç, uluslararası göç, göçmen ve bu konu-

larla bağlantılı olarak danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, sosyal sorun alan-
larını dünyadaki sosyokültürel, politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ele alacak ulusal ve
uluslararası düzeyde sosyal politika, sosyal refah ve kalkınma alanlarında disiplinlerarası ku-
ramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet,

sosyal hizmet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma gibi temel alanlardaki sosyal sorunlara ilişkin
araştırma yapmak, Türkiye’deki iç göç ile yurt dışına göç dinamikleri, Türkiye'ye yönelik dış
göç ve Türkiye dışında yaşayan Türk göçmenlere yönelik araştırma  ve incelemeler yapmak.

b) Disiplinlerarası bir alan olan sosyal politika konusunda Üniversitenin ilgili enstitü-
lerine araştırma ve eğitim faaliyetlerinde katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası göç hareketle-
rinin nedenleri, dinamikleri ve mekanizmaları, göç veren ülkeler, göç alan ülkeler, göçmenlerin
uyumu gibi ilgili alanlarda seminerler düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar
ve etkinlikler düzenlemek, iç ve dış politika alanlarında karar vericilere, akademisyenlere ve
toplumun geneline yol gösterecek yenilikçi ve nesnel bir politika tartışma platformu oluştur-
mak, göçlerin sosyal, siyasi, ekonomik, hukuki, demografik, dini ve kültürel boyutlarını kap-
sayan konularda araştırma projeleri yürütmek.

ç) Sosyal politikalar alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar
ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla iş birliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların ça-
lışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, Üniver-
sitenin ilgili kurullarının kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla iç ve dış göç alanlarındaki
gelişmeleri izleyecek, uluslararası göç hareketlerini takip edecek bir takip merkezi oluşturmak,
bu alanlardaki gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluş-
turmak.

d) Sosyal politikalar alanında yetkin ve saygınlığı yüksek bilim insanlarını bilimsel
bilgi ve mesleki deneyimlerinden yararlanmak üzere mesleki ve akademik değişim programları
kapsamında misafir öğretim elemanı olarak konuk etmek; bu alanda çalışan eğitimciler, araş-
tırmacılar ve meslek elemanları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde bir iletişim ağı kur-
mak.

e) Merkez tarafından yapılan araştırmaları, uluslararası bilimsel standartlara uygun ya-
yınlara dönüştürmek ve ulusal/uluslararası yayın organlarında çalışmalar yayımlamak.
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f) Sosyal sorunların çözümünde kamuoyu oluşmasına yardımcı olacak bülten, broşür,
kitap ve eğitim materyalleri hazırlamak, görsel yayın organlarında Merkezin faaliyet alanı ile
ilgili programlara katılmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili uluslararası bilimsel standartlara uygun yayınların
kabul edileceği ulusal ve uluslararası indekslerde taranan süreli ve hakemli bir bilimsel dergi
yayımlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek, özgün
ve yenilikçi bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla araştırmacılara ve lisans öğrencilerine
burs ve ulusal/uluslararası saygınlığı olan sosyal politikalar araştırma ödülü adında ödüller ver-
mek.

h) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulun-
mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğ-
retim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak ve talepleri değerlendirip karara bağlamak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
f) Müdürün Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli

Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum
ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına seçilen yirmi üye olmak üzere toplam yirmi bir üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin
yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden se-
çilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak

Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişarî nitelikte
görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8779 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8780 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 
 8790 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 500 adet Dizüstü Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22.10.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhalekonusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 8799/1-1 
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1 KISIM 3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Kısım 3 kalem Laboratuvar Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale 

ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140,00 TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 30.10.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8894/1-1 
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820 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (TİP-1 132 ADET, TİP-2 688 ADET)  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 820 

Adet Masaüstü Bilgisayarın (132 adet Tip-1, 688 Adet Tip-2) kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin 140,00.-TL 

1. KISIM Tip-1 132 adet Masaüstü Bilgisayar 130,00.-TL 

2. KISIM Tip-2 688 adet Masaüstü Bilgisayar 140,00.-TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/10/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır.. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı 
olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8800/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Nilüfer Belediye Başkanlığından: 

1- 6.726.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 201.780,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 

Göçmen Konutları Güneyi uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan 

İrfaniye/Balkan Mah. H21C02D4A pafta, 115 ada, 4 parsel nolu 6.113,89 m² arsanın satılması işi, 

2- 2.520.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 75.600,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 

Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan Balat Mah. 

H21B24C3B pafta, 4188 ada, 13 parsel nolu 1.260,00 m² arsanın satılması işi 2886 Sayılı 

Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleye konulmuştur. 

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 30/10/2019 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. 

Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp 

yapmamakta serbesttir.  

İhaleye iştirak edecek şahısların; 

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 

1) İç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.), 

4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 

5) Nüfus Cüzdan örneği,  

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; 

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 

1) İç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  

3) 2019 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge,  

4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale 

günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur. 

www.nilufer.bel.tr 8660/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Mazbut Tutak Mahallesi Mescidi Vakfına ait olan, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 

Erenköy Mahallesinde bulunan, tapunun (7913) Ada, (1) Parsellerinde kayıtlı “Arsa” vasıflı 
taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 257/236 
sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 24 (yirmi dört) yıl süreyle İnşaat veya onarım 
yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü 
yapım veya onarım kira ihalesine çıkartılmıştır. 

 
İLİ Kayseri  
İLÇESİ Melikgazi 
MAHALLESİ Erenköy 
SOKAK  
CİNSİ Arsa  
YÜZÖLÇÜMÜ 2.472,77 m2 
PAFTA NO. - 
ADA NO. 7913 
PARSEL NO. 1 

VAKIFLAR MECLİSİ 
KARAR TARİH VE SAYISI 

05.08.2019-257/236 

İHALE USULÜ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği 
kapalı teklif usulü 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmaz(lar), Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 05.08.2019 tarihli ve 257/236 
sayılı Kararı/Genel Müdürlüğünün 18.07.2019 tarihli ve 103056 
sayılı yazısına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale 
işidir. 

İŞİN TAHMİNİ 
BEDELİ 

2.597.147,00TL (iki milyon beşyüz doksan yedi bin yüz kırk 
yedi türk Lirası)'dır. (yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/ 
onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT 77.915,00 TL (yetmişyedi bin dokuz yüz on beş TL) 
(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 06/11/2019 14:00 
 
I- Kayseri İli Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesinde bulunan, tapunun 7913 ada 1 

parselinde kayıtlı, 2.472,77 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Mazbut Tutak Mahallesi Mescidi Vakfına 
ait “Arsa” vasıflı taşınmazın yapım karşılığı kiralama modeli göre kiralama işidir; 

1- Kira bedellerinin; sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl için yıllık 12.000,00 TL sabit kira 
bedeli alınması, 2. Yıl için önceki yılın yıllık kirası + TÜFE oniki aylık ortalamalarına göre 
değişim oranı ile belirlenecek bedelin kira bedeli olarak alınması, işletme süresinin ilk yılı olan 3. 
Yıl yıllık 300.000,00 TL kira bedeli alınması, müteakip yıllarda her yıl için bir önceki yılın yıllık 
kirasının yıllık TÜFE Oniki Aylık Ortalamalarına Göre Değişim Oranı ile artırılmasıyla bulunacak 
miktarın kira bedeli olarak alınması, 

2- 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45’a kadar olan kısmın bedelsiz 
terk edilmesi, terk oranının %45’ın üzerinde olması veya imar uygulaması görmesi girmesi 
halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak idaremize ödenmesi, 
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3- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 

4- Sözleşme süresinin sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması 
durumunda idaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve 
kullanılabilir şekilde olduğu tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde 
bulunulmadan idaremize teslim edilmesi, idaremiz teknik personellerince yapılan kontrollerde 
eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile 
değiştirilmesi, Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen 
malzemenin bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde 
ise idarenin tanzim hakkı saklı kalacağının bilinmesi, 

5- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

6- İhale sonrasında imarda iyileştirme olması, yapılacak imalatlarda bodrum katlarda veya 
zemin, normal veya teras katlar gibi ortak alanların kullanım alanına çevrilmesi dahil kullanım 
alanında artış sağlanması veya bir bölümün fonksiyonunun değiştirilerek kullanılması ile hem 
alan m2 hem de öğrenci sayısında artış oranında kiranın yeniden değerlendirilmesi, 

7- Taşınmazların mevcut imar durumuna göre gerekli avan ve uygulama projelerinin 
hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm 
izinlerinde alınması, ilgili kurum ve kuruşlarda nezdinde yapılacak her türlü masrafın 
karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin 
işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması, 

Kaydıyla, toplam 24 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır. 
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No:4 

Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 
zemin katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III- İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri adresindeki 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
İhale Dokümanı 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.  

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında 
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif 
bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si 
değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 
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i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:7), 

l) Ekli örneğe uygun Kesin Teminat Mektubu (Ek:8) 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.  

VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 
saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katındaki Yatırım ve Emlak 
Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.  

VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII- Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1.Kat, Yatırım ve 
Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki 
herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak 
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

X- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici 
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
XII- İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup 

detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi 
gerekmektedir.  

TEL : 0 (352) 222 66 40   Dahili: 7305 - 7300 
FAKS : 0 (352) 231 05 87 
E-MAİL : kayseri@vgm.gov.tr 
İLAN OLUNUR. 8721/1-1 
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RUHSAT’IN İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ YÖNTEMİ İLE  
DEVREDİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 86968 No.lu “Ruhsat’ın Devri 

Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesi” kapalı teklif alma ve açık arttırma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 
devredilmesidir.  

1.2 İhalenin kapsamı; MAPEG tarafından düzenlenen 86968 No.lu Maden Ruhsatı ile bu 
ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme 
hakkını kapsar. 

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 20.11.2019 Çarşamba Saat: 15.00 
3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ 

GEREKEN BELGELER: 
İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir 

tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 
TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için; kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun öz sermayesinin en az 426.100 TL olması, 
vadeli / vadesiz mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin en az 992.000 TL olduğunun 
banka referans mektubuyla sağlanması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif 
verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin 
toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

Söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 
gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında 
bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur. 
Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan 
edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması 
zorunludur. 

3.1 İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler: 
3.1.1 TEKLİF SAHİBİ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks 

numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge, 
3.1.2 TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan 
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyeleri arasında yer alan 
tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli 
beyanname (Beyanname Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede 
ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur), 

3.1.3 TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler 
arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil 
Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi, 
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3.1.4 TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza 

sirküleri  
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler 

arasında yer alan tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, 
ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz 
konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri, 

3.1.5 TEKLİF SAHİBİ; 
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus 

cüzdanı suretleri  
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun tüzel kişi üyelerini 

temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GİRİŞİM 
GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek 
kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 

3.5.1.6 TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile 

ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi 
ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri  

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların 
temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter 
tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye 
katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerince müştereken vekalet 
verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekaletname ve bunlara 
ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),  

3.1.7 İşbu İhale Şartnamesinin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) 
her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF 
SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin 
tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir), 

3.1.8 İşbu İhale Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de 
belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi 
veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont, 

3.1.9 RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın 
alındığına ilişkin Alındı Belgesi, 

3.1.10 TEKLİF SAHİBİNİN 2018 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam 
özsermayesini” gösterir belgeler ve Banka Referans Mektubu/Mektupları. 

3.1.11 Yabancı TEKLİF SAHİBİ’nin; 
1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına 

göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin; 
a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya  
b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini, 
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2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; 
ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet 
yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; 

a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 
tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur. 
3.2 Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar: ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki 
belgeleri kendi adına düzenleyecektir.  

KOMİSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ’nden ek bilgi ve belge talep etme 
hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, 
doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi 
ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin 
değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.  

4 - GEÇİCİ TEMİNAT : Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi 
gereken geçici teminat tutarı 200.000 TL (İkiyüzbin Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici teminatın 
verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır. 

5 - TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ : 
TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MAPEG’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk 

Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve 
ihale en yüksek tekliften başlamak üzere sonuçlandırılacaktır. 

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (altmış) aylık yatırım ve hazırlık 
döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve 
taahhüt eder. 

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ: Teklifler en geç 
20.11.2019 Çarşamba  Saat:15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim 
etmeleri zorunludur. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
Zonguldak adresinde görülebilir ve 750,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 750,00 TL. İhale 
dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 
28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 
zorunludur. 

8 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 20.11.2019 Çarşamba günü saat 
15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 
125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma 
Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda 
açılacaktır. 

9 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa  tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

 8795/1-1 
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KERTİLİ, KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
KURUMUMUZ MÜESSESELERİ İHTİYACI 2.666 M³ (75.722 ADET) KERTİLİ, 

KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE 
KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR. 

1- İdarenin: 
İHALE KAYIT NO  2019/508780 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 01 ( 30 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : Satınalma@taskomuru.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hazır ahşap Domuzdamı malzemesi alımı işi:  
  2.666 m³ ( 75.722 Adet ) ;  
  1. Kalem : 2.016 m³ (56.000 Adet) 1,20 m.lik Kertili Hazır 

Ahşap Domuzdamı, 
  2. Kalem : 300 m³ ( 10.000 Adet) 1,00 m.lik Kertili Hazır 

Ahşap Domuzdamı, 
  3. Kalem : 350 m³ (9.722 Adet) 1,20 m.lik Kertisiz Hazır 

Ahşap  
  Domuzdamı Meşe veya Kayın cinsi ağaçtan imal edilmiş 

olacaktır. 
b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutçuk, 

Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Müesseselerinin 
Maden Direk Stok sahalarıdır. Karadon Müesesesinde teslim 
yeri hem Stok sahası hemde Gelik İşlertmesi baca ağzıdır 

c) Teslim tarihi : İstekliler, domuzdamı malzemelerini hangi program dahilinde 
teslim edeceklerine dair bir teslim programını, ihale 
komisyonuna sunacaklardır. Domuzdamı malzemelerinin 
teslim programı, sözleşmenin imzalanmasından sonra, 
Ocak- Aralık ayları arasında (Aralık dahil) aylık en az 213 
m³ olacak şekilde düzenlenecek ve temin işi de bu program 
dahilinde yürütülecektir. 

  Ancak ihalenin kısmi olarak farklı yüklenicilerin üzerinde 
kalması durumunda: 2.016 m³ (1.20 m) Kertili Hazır Ahşap 
Domuzdamı malzemesi için her ay en az 162 m³, 300 m³ 
(1.00 m) Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için 
her ay en az 24 m³, 350 m³ (1.20 m) Kertisiz Hazır Ahşap 
Domuzdamı malzemesi için her ay en az 27 m³ teslim 
edilecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz Müesseselerinin 
ihtiyacına göre değiştirilebilecektir. Teslim işi 2020 yılı 
sonuna kadar bitirilecektir. 

3- İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 11.11.2019 - 15.00 
c) Dosya No : 1934207 
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4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi  
i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
4.2.1. İstekliler; imalat işinin yapılacağı makineler, buharlama işleminin yapılacağı tesisler 

ile taşıma işini yapacak araçlara ait belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale konusu işi 
yerine getirecek makine ve araçların, yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

a) İstekli İmalatçı ise İmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu, 
b) İstekli yetkili satıcı ise, İmalatçının İmalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki 

belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.2.2. İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen 

mal alım ihalelerinde, bu İmalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için 
gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
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4.2.3. İstekliler, domuzdamı malzemelerini hangi program dahilinde teslim edeceklerine 
dair bir teslim programını, ihale komisyonuna sunacaklardır.  

4.2.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
4.2.5. İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 
tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 
isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ ini, diğer ortakların her birinin 
ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

4.2.6. Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  
6- Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. Bu ihalede kalem 

sayısı 3’tür. 
1. Kalem : 2.016 m³ (56.000 Adet) 1,20 m.lik Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı, 
2. Kalem : 300 m³ ( 10.000 Adet) 1,00 m.lik Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı, 
3. Kalem : 350 m³ (9.722 Adet) 1,20 m.lik Kertisiz Hazır Ahşap Domuzdamı  
Bu kalemlerin değerlendirilmesi kalemlerin toplamları üzerinden yapılacak olup, istekliler 

istedikleri kaleme birim fiyat verilmek üzere teklifte bulunabilirler. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 
7. Cadde (Aşkaabat Cd. ) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER /ANKARA adresinde görülebilir 
ve şartnameler 300,00-TL (Üç Yüz Türk Lirası )karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, en geç 11.11.2019, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüz Yirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
12- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8870/1-1 
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RUHSAT’IN İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ YÖNTEMİ İLE  
DEVREDİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 86111 No.lu “Ruhsat’ın Devri 

Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesi” kapalı teklif alma ve  açık arttırma usulü ile  ihale 
edilecektir. 

1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 
devredilmesidir.  

1.2 İhalenin kapsamı; MAPEG tarafından düzenlenen 86111 No.lu Maden Ruhsatı ile bu 
ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme 
hakkını kapsar. 

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ :20.11.2019 Çarşamba  Saat:15.00 
3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ 

GEREKEN BELGELER: 
İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir 

tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 
TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için; kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun öz sermayesinin en az 426.100 TL olması, 
vadeli / vadesiz mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin en az 992.000 TL olduğunun 
banka referans mektubuyla sağlanması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif 
verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin 
toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

Söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 
gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında 
bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur. 
Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan 
edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması 
zorunludur. 

3.1 İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler: 
3.1.1 TEKLİF SAHİBİ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks 

numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge, 
3.1.2 TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan 
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyeleri arasında yer alan 
tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline  kayıtlı bulunduğu 
Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli 
beyanname (Beyanname Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede 
ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur), 

3.1.3 TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler 
arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil 
Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi, 
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3.1.4 TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza 

sirküleri  
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler 

arasında yer alan tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, 
ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz 
konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri, 

3.1.5 TEKLİF SAHİBİ; 
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus 

cüzdanı suretleri  
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun tüzel kişi üyelerini 

temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GİRİŞİM 
GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek 
kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 

3.5.1.6 TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile 

ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi 
ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri  

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların 
temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter 
tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye 
katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerince müştereken vekalet 
verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekaletname ve bunlara 
ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),  

3.1.7 İşbu İhale Şartnamesinin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) 
her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF 
SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin 
tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir), 

3.1.8 İşbu İhale Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de 
belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi 
veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont, 

3.1.9 RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın 
alındığına ilişkin Alındı Belgesi, 

3.1.10 TEKLİF SAHİBİNİN 2018 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam 
özsermayesini” gösterir belgeler ve Banka Referans Maktubu/Mektupları. 

3.1.11Yabancı TEKLİF SAHİBİ’nin; 
1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına 

göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin; 
a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya  
b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini, 
2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; 

ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet 
yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; 
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a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 
tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur. 
3.2 Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar: ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki 
belgeleri kendi adına düzenleyecektir.  

KOMİSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ’nden ek bilgi ve belge talep etme 
hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, 
doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi 
ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin 
değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.  

4 - GEÇİCİ TEMİNAT : Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi 
gereken geçici teminat tutarı 250.000 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici 
teminatın verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı 
bırakılacaktır. 

5 - TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ : 
TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MAPEG’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk 

Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve 
ihale en yüksek tekliften başlamak üzere sonuçlandırılacaktır. 

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 72 (Yetmiş iki) aylık yatırım ve hazırlık 
döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve 
taahhüt eder. 

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ :Teklifler en geç 
20.11.2019 Çarşamba  Saat:15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim 
etmeleri zorunludur. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
Zonguldak adresinde görülebilir ve 750,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 750,00 TL. İhale 
dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 
28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 
zorunludur. 

8 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 20.11.2019 Çarşamba günü saat 
15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 
125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma 
Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda 
açılacaktır. 

9 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa  tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

 8796/1-1 
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RUHSAT’IN İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ YÖNTEMİ İLE  
DEVREDİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 86969 no.lu “Ruhsat’ın Devri 

Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesi” kapalı teklif alma ve açık arttırma usulü ile ihale 
edilecektir 

1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 
devredilmesidir. 

1.2 İhalenin kapsamı; MAPEG tarafından düzenlenen 86969 No.lu Maden Ruhsatı ile bu 
ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme 
hakkını kapsar. 

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ :20.11.2019 Çarşamba Saat:15.00 
3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ 

GEREKEN BELGELER: 
İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir 

tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 
TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için; kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun öz sermayesinin en az 426.100 TL olması, 
vadeli / vadesiz mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin en az 992.000 TL olduğunun 
banka referans mektubuyla sağlanması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif 
verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin 
toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

Söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 
gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında 
bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur. 
Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan 
edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması 
zorunludur. 

3.1 İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler: 
3.1.1 TEKLİF SAHİBİ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks 

numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge, 
3.1.2 TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan 
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyeleri arasında yer alan 
tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli 
beyanname (Beyanname Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede 
ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur), 

3.1.3TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler 
arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil 
Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi, 
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3.1.4 TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza 

sirküleri  
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler 

arasında yer alan tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, 
ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz 
konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri, 

3.1.5 TEKLİF SAHİBİ; 
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus 

cüzdanı suretleri  
(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun tüzel kişi üyelerini 

temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GİRİŞİM 
GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek 
kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 

3.5.1.6 TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ;  
(i) tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile 

ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi 
ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri  

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların 
temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter 
tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye 
katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerince müştereken vekalet 
verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekaletname ve bunlara 
ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),  

3.1.7 İşbu İhale Şartnamesinin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) 
her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF 
SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin 
tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir), 

3.1.8 İşbu İhale Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de 
belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi 
veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont, 

3.1.9 RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın 
alındığına ilişkin Alındı Belgesi, 

3.1.10 TEKLİF SAHİBİNİN 2018 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam 
özsermayesini” gösterir belgeler ve Banka Referans Maktubu/Mektupları. 

3.1.11 Yabancı TEKLİF SAHİBİ’nin; 
1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına 

göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin; 
a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya  
b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini, 
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2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; 
ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet 
yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; 

a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 
tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur. 
3.2 Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar: ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki 
belgeleri kendi adına düzenleyecektir.  

KOMİSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ’nden ek bilgi ve belge talep etme 
hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, 
doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi 
ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin 
değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.  

4 - GEÇİCİ TEMİNAT : Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi 
gereken geçici teminat tutarı 300.000 TL (Üçyüzbin Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici teminatın 
verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır. 

5 - TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ : 
TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MAPEG’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk 

Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve 
ihale en yüksek tekliften başlamak üzere sonuçlandırılacaktır. 

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (altmış) aylık yatırım ve hazırlık 
döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve 
taahhüt eder. 

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ: Teklifler en geç 
20.11.2019 Çarşamba Saat:15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim 
etmeleri zorunludur. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
Zonguldak adresinde görülebilir ve 750,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 750,00 TL. İhale 
dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 
28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 
zorunludur. 

8 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 20.11.2019 Çarşamba günü saat 
15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 
125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma 
Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda 
açılacaktır. 

9 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
 8797/1-1 
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PATAGRES KUTUSU VE KAPAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

 
Işin Adı  : Patagres kutusu ve kapağı alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

 
İhale kayıt numarası  : 2019 / 503979 
Dosya no  : 1924067 
1-İDARENİN :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 

      67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Patagres kutusu ve kapağı 2 kalem  
b) Teslim yeri  : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Şefliği Ambarı /ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip kaynak malzemeleri 60 
takvim günü dür. 

3 - İHALENİN   
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı  

Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 30/10/2019 Çarşamba günü saat : 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2019 – Sayı : 30918 

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30/10/2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8798/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
 

Sıra 
No Satışa Konu Taşınmazlar Ada No Parsel No Yüzölçümü m2 

1 
Muş İli, Bulanık İlçesi, Yeni Mahalle 
mevkiinde bulunan taşınmazlar ve üzerindeki 
mütemmimleri. 

104 32-38 7.032 m² 

2 
Muş İli, Bulanık İlçesi, Yeni Mahalle 
mevkiinde bulunan taşınmazlar ve üzerindeki 
mütemmimleri. 

158 4-5-6-7-8-49 38.385 m² 

3 
Muş İli, Bulanık İlçesi, Zafer Mahallesinde 
bulunan taşınmazlar ve üzerindeki 
mütemmimleri. 

411 30-31 3.023,01 m² 

 
Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları yukarıda belirtilen Muş İli, 

Bulanık İlçesinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl süreyle kiraya verilecektir. 
1-) Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili ihale; 25/10/2019 Cuma günü saat 

10.00’da, Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

2-) İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak 
hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel 
Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. 
Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3-) Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 
üzerinden değerlendirilecektir. 

4-) İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış 
Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir. Ancak; ihaleye iştirak 
edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. İhale dokümanı Genel Müdürlük veznesine fatura 
karşılığı 200,- TL. yatırmak suretiyle veya Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğünün 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR64 0001 0017 
4537 7119 5850 24 no’lu hesabına KDV dahil 200,- TL yatırmak ve dekont açıklamasında 
“………….. kiralama ihalesi şartname bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye 
katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında 
Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5-) İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu 
şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek 
süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü 
olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-) İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi 
işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış 
Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal 
etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece 
duyurulacaktır. 

7-) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını 
kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere 
sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş 
sayılır. 

8-) İhale ile ilgili tüm bilgiler ; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan alınabilir. 
 8889/1-1 
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22.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1- Müdürlüğümüzce 2020 YILI için ihtiyaç duyulan 22.000 Ton Su Buharı %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 

İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR 

ORTAPAZAR Çay Fabrikası Müdürlüğü/ RİZE adresinden temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25/10/2019 günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR 

ORTAPAZAR Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale ÇAYKUR ORTAPAZAR Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 8723/1-1 

—— • —— 

KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YUKARINOHUTLU 2. MINTIKA MAHALLESİNDE 

BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI ANAHTAR TESLİM 

GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR. 

1- Yozgat İli, Merkez İlçesi, Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesi,1988 ada, 4 nolu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Kan Bağış Merkezi İnşaatı KIZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı 

projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, 
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resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü 

bedelle yapılması işidir. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi 

Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI 

GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak 

istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.  

4- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL” adresindeki İstanbul 

Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5- Firmaların ihale zarflarını en geç 08.11.2019 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı 

Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.11.2019 günü saat 11:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 8873/1-1 

—— • —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

 
 8817/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

 
 8818/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 

Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 
alınacaktır. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak  
2- YDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (İngilizce eğitim veren bölümler için 
YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 almış olmak) 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

3- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak  
4- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak. 

5- Yabancı Diller Birimi için YDS den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:   

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.) 
2- Yök Formatında Türkçe Özgeçmiş 
3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)  

4- ALES belgesinin fotokopisi 
5- YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi fotokopisi  
6- Nüfus cüzdan fotokopisi 

7- 2 adet vesikalık fotoğraf  
8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden alınan barkodlu belge) 
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

İLANIMIZIN; 
Başvuru Tarihi : 14.10.2019 
Son Başvuru Tarihi : 28.10.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 30.10.2019 
Giriş Sınavı Tarihi  : 01.11.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.11.2019 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. 

- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 
www.dogus.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
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BAŞVURU ADRESİ: 

Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı/Mühendislik Fakültesi Dekanlığı/ 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı No:21/34722-Kadıköy/İstanbul  Tel: 444 79 97/ www.dogus.edu.tr 

Hukuk Fakültesi, Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna 

Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul  Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 
 

BİRİMİ 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAM UNVAN ADET ALES 

YDS 

veya 

Eşdeğeri ÖZEL KOŞULLAR 

Meslek 

Yüksekokulu 

İnşaat 

Teknolojisi 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70  

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak 

ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında 

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 

Alanında en az Ön Lisans düzeyinde ders 

verme deneyimine sahip olmak. 

Turizm ve Otel 

İşletmeciliği 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70  

Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, 

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, 

Seyahat İşletmeciliği, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik bölümlerinin 

birinden Lisans Mezunu Olmak. Alanında 

Yüksek Lisans mezunu olmak. Alanında en 

az Ön Lisans düzeyinde ders verme 

deneyimine sahip olmak. Otelcilik Otomasyon 

Sistemlerine yönelik sertifika sahibi olmak. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 
İç Mimarlık 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 50 

İç Mimarlık Lisans Mezunu olmak ve İç 

Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 

İç Mimari Tasarım alanlarından birinde 

Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 80 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans 

veya Doktora yapıyor olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk / 

Medeni Hukuk 

Ana Bilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 50 

Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu olmak, 

Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans 

veya Doktora yapıyor olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 80 

Psikoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek 

Lisans yapmış veya yapıyor olmak. 
 
 8869/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. 

Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 
uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 
Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 
Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 
tarihinden itibaren 15 gün içinde 28/10/2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 
elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 
tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 28/10/2019 Pazartesi günü saat 17:30’a 
kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli 

Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın 
yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 28/10/2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile 
ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
Başvurular 28/10/2019 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 
tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm/Program 

Öğretim 

 Üyesi Alanı Ek Açıklama 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık 1 

İç Mimarlık veya Mimarlık 

Alanlarından birinde Lisans, Tezli 

Yüksek Lisans ve Doktora yapmış 

olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

İktisadi Ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
1 

Siyaset Bilimi alanında doçent unvanı 

almış olmak. 
Prof. Dr. 

Uluslararası 

Ticaret ve 

İşletmecilik 

(İngilizce) 

1 

Finans alanında doçent unvanı almış 

olmak. İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

Doç.Dr. 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İngilizce) 

1 

Uluslararası İlişkiler veya Yakınçağ 

Tarihi alanlarından birinde doçent 

unvanı almış olmak. İngilizce ders 

verme yeterliğine sahip olmak. 

Doç.Dr. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında 

doktora yapmış olmak. İngilizce ders 

verme yeterliğine sahip olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Endüstri Mühendisliği Anabilim 

Dalında doktora yapmış olmak. 

İngilizce ders verme yeterliğine sahip 

olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

1 

Endüstri Mühendisliği Bilim Dalında 

doçentliğini almış olmak. Yöneylem 

Araştırması ve Stokastik süreçlerle 

ilgili çalışmalara sahip olmak. İngilizce 

ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

Makina 

Mühendisliği 

Bölümü 

1 

Makina Mühendisliği Anabilim 

Dalında doktora yapmış olmak. 

Konstrüksiyon ve İmalat alanında 

çalışmalara sahip olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Makina 

Mühendisliği 

Bölümü 

(İngilizce) 

1 

Makina Mühendisliği Anabilim 

Dalında doktora yapmış olmak. 

Mekanik alanında çalışmalara sahip 

olmak. İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 
2 

Uygulamalı Psikoloji, Gelişim 

Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-

Deneysel-Örgütsel-Adli Psikoloji, 

Sosyal Psikoloji, Sinirbilim veya 

Psikiyatri alanlarından birinde doktora 

yapmış olmak. İngilizce ders verme 

yeterliğine sahip olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Psikoloji 1 

Uygulamalı Psikoloji, Gelişim 

Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-

Deneysel-Örgütsel-Adli Psikoloji, 

Sosyal Psikoloji, Sinirbilim veya 

Psikiyatri alanlarından birinde doktora 

yapmış olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

 8876/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği
–– Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Fenerbahçe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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