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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, 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 Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) 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,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Dekan
tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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ç) Dekan: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,
d) Fakülte: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Öğrenci: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,
ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,
h) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
j) Yıl: Akademik yılı,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Muafiyet
Fakülteye ilk kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM ve Rektörlükçe belirlenip 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) Diğer hukuk fakültelerinden yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine
ve yatay geçişe ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Dikey geçişler
MADDE 7 – (1) Adalet Meslek Yüksekokulları ve Adalet önlisans programlarından
mezun öğrenciler Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde dikey geçiş yapabilirler.
Danışmanlık
MADDE 8 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için birinci yarıyıl derslerinin başlamasından en az bir hafta önce Dekan tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.
(2) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite
yaşamı ile ilgili sorunlarında yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencilerin kayıt yenileme ve ders
alma işlemleri danışmanın gözetiminde yapılır. Danışmanlık hizmetlerinin belirlenen esaslara
göre yürütülmesinden Dekanlık sorumludur.
(3) Danışmanın görevi, öğrencinin Üniversiteden ilişiğinin kesilmesine kadar devam
eder. Dekan tarafından gerekli görülen durumlarda Danışman değiştirilebilir.
Kredi transferi ve muafiyet
MADDE 9 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler,
son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması koşuluyla başarmış oldukları derslerin kredi ve
not transferi yapılması halinde almaları gereken eşdeğer derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Kredi-not transferi ve muafiyet talepleri, tevsik eden evrak eklenerek, dilekçeyle
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Fakülte Dekanlığına yapılır. Başvurular, ilgili ders yılının ilk iki haftası içinde dekanlığa yapılır.
Süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınamaz. Dekanlık tarafından Fakülte
Yönetim Kuruluna iletilen talepler, Fakülte Yönetim Kurulunca ivedilikle sonuçlandırılır. Muafiyete ilişkin Fakülte 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, 21 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 21 inci
maddede belirtilen not aralıklarından farklılık gösteriyorsa önce not aralıkları denkleştirilir,
daha sonra uygun notlar intibak tablosunda belirtilerek öğrencinin not dökümüne işlenir. İntibakın yapılabilmesi için dersin/derslerin alındığı yükseköğretim kurumunun not aralıklarını
gösteren belgenin ibraz edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili üniversitenin güncel not aralıkları kapsamında işlem yapılır.
(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri, derslerin başladığı eğitim-öğretim yarıyılında yapılır. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar.
(4) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinde veya yurt dışında başka bir
yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, kredi-not transferi ve muafiyet taleplerini,
geri dönmelerinden itibaren iki hafta içinde tevsik eden evrakı ekleyerek dilekçeyle Dekanlığa
yaparlar. Bu talepler 29 uncu maddeye uygun olarak sonuçlandırılır.
Dersler, kayıt yenileme ve ders alma
MADDE 10 – (1) Fakültenin öğretim planı çerçevesinde eğitim-öğretim; kural olarak
zorunlu dersler için yıllık, seçimlik dersler için dönemliktir.
(2) Fakülteye kayıtlı katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü her bir öğrenci, kayıt
yapıldığı eğitim-öğretim yılından/yarıyıldan başlamak üzere mezun oluncaya kadar her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başlangıcında katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra, akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları süresi içerisinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden derslerine ön kayıtlarını yapmak ve danışman onayına göndermekle yükümlüdür. Öğrenci ders ekleme-bırakma haftasında ders 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 yapmayan öğrenci o yılda/yarıyılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin kayıt yenilemediği yıl, öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, mazeretleri
Fakülte 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) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı
60 AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise en az 240 AKTS’dir.
(5) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler aynı zamanda o dönemdeki derslere de
kayıt yaptırmış olurlar.
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(6) Öğrenciler; birinci sınıfın ikinci yarıyılında bir seçimlik ders, diğer yarıyıllarda
alttan kalan seçimlik dersler dışında iki seçimlik ders alabilirler.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 11 – (1) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü her bir öğrenci, 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 öğrencinin o yıl/yarıyıl için kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl
öğrenim süresinden sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 12 – (1) Fakültede kural olarak örgün öğretim yapılır.
Eğitim-öğretim yılı/yarıyılları
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yıl 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 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği ile belirlenir.
(3) Bir eğitim-öğretim yılı, her yarıyılda on dört hafta olmak üzere en az yirmi sekiz
haftadan oluşur. Yılsonu (final) ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.
Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik statüsü
MADDE 14 – (1) Fakülte, dört yıllık eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl, güz ve
bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrenciler, dört yıl olan lisans öğrenimlerini
en fazla yedi yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere;
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
(2) Öğrencinin Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması durumunda bu süreler eğitim
süresine dâhil edilir.
(3) Öğrencinin, ilgili mevzuat hükümleri gereğince Üniversiteden izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dâhil edilmez.
Zorunlu ve seçmeli dersler ile ön şart dersleri
MADDE 15 – (1) İlgili mevzuatta belirtilen konular eğitim müfredatlarında yer alır.
Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur.
(2) Her öğrenci, mesleki zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
(3) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse, ön şart dersi denir. Ön
şartlı dersler ve ön şartları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.
(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve Yabancı dil dersleridir.
(5) Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından kabul edilen dersler
için her eğitim-öğretim yılı veya yarıyıl başında muafiyet sınavı yapılabilir.
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(6) Dekanlık, haftalık ders programlarını kayıt haftasından önce hazırlayarak öğrencilere internet sayfası, pano ve benzeri yollarla ilan eder. Devam zorunluluğu bulunan bir ders
haftalık programda bir başka dersle çakışıyorsa, öğrenciler bu derslerin ikisine birden kayıt
yaptıramazlar. Bu durumda öğrencilerin alt eğitim-öğretim yıllarına veya yarıyıllarına ait dersleri tercih etmeleri zorunludur.
Dersin kredi değeri
MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, AKTS’ye göre dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri gibi
öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan iş yükü değeridir ve AKTS kredisi olarak gösterilir. Kredi değerleri Senato tarafından onaylanır.
Ders yükü
MADDE 17 – (1) Ders yükü; diploma programının Fakülte Kurulu önerisi ile Senato
tarafından onaylanan öğretim planında, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan
kredi değeri (AKTS) olarak belirtilir.
(2) Öğrencinin mazeretsiz olarak ders almadan geçirdiği dönem, eğitim süresinden sayılır.
Ders ve derse devam
MADDE 18 – (1) Her bir dersin süresi 45 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler
arasında onbeş dakika ara bırakılacak şekilde düzenlenir. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri
ile idari tatillerde kural olarak ders yapılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri ile idari tatillerde de ders ve sınav yapılabilir.
(2) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu, bütün dersler için %70’tir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir.
(3) Öğrencilerin derslere devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından uygun
ispat vasıtaları kullanılmak suretiyle izlenir.
(4) Daha önce devam zorunluluğunun yerine getirilmesi koşulu ile tekrar edilen derslerde, devam şartı aranmaz.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 19 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından sadece yaz okulu döneminde
ders alınabilir. Bu şekilde ders almak isteyen öğrenci, yaz okulu başlamadan önce eşdeğerlik
alınması talebiyle Fakülteye başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alınan derslerin notları bir sonraki
eğitim-öğretim yılının ders kayıt yenileme süresi sonuna kadar transkriptine işlenir.
(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 21 inci maddeye göre,
rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede,
diğer üniversitelerden alınan notlar Fakültenin not aralıklarına göre dönüştürülerek alınan karar
öğrencinin transkriptine işlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, İlişik Kesme ve Mezuniyet
Ders başarı notu
MADDE 20 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu, öğrencinin eğitim-öğretim yılı veya yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler,
uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ile seçimlik derslerde dönem sonu, zorunlu derslerde ise yılsonu (final) sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
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(2) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya sınavların aritmetik ortalamasının %40’ı ve
yılsonu (final) veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir
dersten geçebilmek için başarı notu en az 55 puan olmak zorundadır.
(3) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına
bakılmaksızın yılsonu (final) veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak zorundadır.
(4) Bir dersin başarı notunun kesirli olması halinde; 0,5 ve üzeri kesirler bir üst sayıya
tamamlanır.
(5) Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 puan üzerinden 21 inci maddedeki not sistemine uyarlanarak yılsonu veya dönem sonu başarı notu belirlenir.
Notlar
MADDE 21 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100
puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Başarı Notu
Katsayı
Puan
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
E/I
0 (Başarısız)
Devamsız
DZ/NA
0 (Başarısız)
Başarılı
B/S
Not ortalamasına katılmaz
Başarısız
BZ/U
Not ortalamasına katılmaz
Devam ediyor
DE/P
Not ortalamasına katılmaz
Muaf
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. Öğrenci herhangi bir dönem E/I notu aldığı takdirde, dönem için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, fakülte dekanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun
onayıyla E/I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. E/I notu, öğrencinin not dökümünde gösterilir ve FF notu işlemi görür.
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 verilir.
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ç) BZ/U notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere
verilir.
d) MU/EX notu; Senato tarafından belirlenen derslerden fakülte dekanlığınca uygulanan
muafiyet sınavı sonucunda başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. MU/EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.
e) DZ/NA notu; ilgili dersin, 18 inci maddede belirtilen devam şartını yerine getirmeyen
öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. DZ/NA notu, not ortalamasında FF notu işlemi
görür.
Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.
(3) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması; yarıyıl/yıl içinde alınan tüm derslerin ağırlıklı
not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile
elde edilen sayıdır.
(4) Genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.
(5) Genel not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Üçüncü hanenin değerine göre yuvarlama yapılmaz.
(6) Gerek yarıyıl/yılsonu ve gerekse genel ağırlıklı not ortalamasında 21 inci maddede
belirtilen notlar esas tutulur. Genel ağırlıklı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan
son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.
Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, dönem sonu veya yılsonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, tek/çift ders sınavı, mazeret sınavı ve azami öğrenim sonu sınavı
olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.
Cumartesi ve Pazar günleri ile ulusal ve dini bayram günlerinde kural olarak sınav yapılmaz.
Ancak hal ve şartlara göre gerekli görüldüğü takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı sözü
edilen bu günlerde de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilgili birimce ilan edilen gün, saat
ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ders sorumlusu öğretim elemanının talebi üzerine gerekli hallerde Dekanlıkça sınavlarda gözetmen görevlendirilir. Yazılı sınavlar, ders sorumlusu öğretim elemanının ve/veya
gözetmen olarak görevlendirilenlerin gözetimi ve denetiminde planlanan yerde ve zamanda
yapılır. Öğrencilerin girmiş oldukları sınavlardan aldıkları notlar, öğretim elemanınca akademik
takvimde belirlenen süre içerisinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine girilerek öğrencilere
duyurulur.
(2) Bir dersin sınavına o derse kayıtlı öğrenciler katılabilir. Sınav tutanağı, Üniversite
Bilgi Yönetim 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 ve geçersiz sayılır.
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(3) Sınav evrakı (soru-cevap kâğıtları, cevap anahtarı, tutanaklar, not listesi/bildirim
formu yazıcı dökümü ve benzeri), öğretim elemanınca en geç zorunlu dersler için ertesi eğitim-öğretim yılının başına kadar, seçimlik dersler için ise bir sonraki yarıyıl döneminin başına
kadar Dekanlığa teslim edilir ve Dekanlığın uygun gördüğü arşivde iki yıl süre ile saklanır.
(4) Zorunlu dersler için her eğitim-öğretim yılında, seçimlik dersler için her yarıyılda
bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri Dekanlıkça akademik takvime uygun olarak ilan edilir.
Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler Dekanlık onayı ile gerçekleşir. Ara sınav sonuçları, dönem
sonu ve yılsonu (final) sınavlarından önce ilan edilir.
(5) Bir dersin dönem/yılsonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl veya eğitim-öğretim
yılı sonunda akademik takvime uygun olarak yapılır. Dönem ve yıl sonu sınavları, Fakülte tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanda yapılır.
(6) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanır.
(7) İlgili eğitim-öğretim yılı ve yarıyıl döneminde kayıtlanmış olduğu dersten başarısız
olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır. Sınav programı Dekanlıkça hazırlanarak sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Bütünleme sınavı,
yılsonu veya dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu sınava giren öğrencinin yılsonu veya dönem
başarı notu, dönem içi sınav sonuçları, varsa dönem içi diğer çalışmalar ve bütünleme sınavı
sonucu dikkate alınarak hesaplanır. Dönemde, dersten devamsız (DZ/NA) olan öğrenci o dersin
bütünleme sınavına giremez.
(8) Mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla bir
dersi kalan öğrenciler, tek ders sınavına girebilirler. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, Fakülteye başvurarak bu haklarını kullanırlar. Tek ders sınavları akademik takvime uygun
olarak Dekanlıkça belirlenen gün ve saatte Dekanlık tarafından görevlendirilen ders alanının
yeterliğine sahip öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınav sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
(9) Bir dersin ara sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde başvurması ve Dekanlıkça uygun görülmesi halinde mazeret
sınavına alınır. Yılsonu (final) ve yarıyıl/dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret
sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının yer ve zaman planlaması Dekanlıkça yapılır. Planlanan mazeret sınavına girmeyen öğrenci için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.
(10) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Öğrenciye sıhhi izinli (sağlık raporlu) olduğu süreler içerisinde katılamadığı ara sınavlarının ve diğer yarıyıl içi sınavlarının yerine geçmek üzere Dekanlıkça uygun bulunması halinde
mazeret sınavı hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin, sağlık raporunun asıl
sureti ile birlikte Dekanlığa yazılı başvuruda bulunması gerekir. Öğrenci, 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.
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(11) Azami süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, daha önce devam koşulunu
yerine getirmeleri şartıyla başarısız oldukları derslerden azami öğrenim süresini tamamladıkları
dönemin sonunda açılan azami öğrenim sonu sınavlarına alınır. Bu sınavlar her yılsonu sonunda
yapılır ve o eğitim-öğretim yılı itibarıyla azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler girebilir. Azami öğrenim süresini doldurduğu eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavlara girmeyen ya da giremeyen öğrenciler daha sonraki dönemlerde yapılan bu sınavlara giremez,
girse bile işleme alınmaz.
Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 24 – (1) Yılsonu ve dönem sonu notları akademik takvimde belirlenen sürede
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Yılsonu ve dönem sonu ders notu dersin öğretim elemanı tarafından Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine girildiği anda kesinleşir.
(2) Öğrenciler, sınav notlarına sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde maddi hata yönünden Dekanlığa dilekçe ile itirazda bulunabilir. Maddi hata yönünden
yapılan itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde değerlendirilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve Fakülte
Yönetim Kurulu bu kararı on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.
(3) Açıklanan ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde,
düzeltme istemi, not girişlerinin bitiş tarihinden itibaren on gün içerisinde ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Dekanlıkça karara bağlanır.
Öğrencinin başarılı sayılması
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin lisans öğrenimini başarılı bir şekilde bitirebilmeleri için
aldıkları derslerden DD ve üstünde not almaları gerekir. Buna göre;
a) Genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu
öğrencilerden en az normal ders yükü ile kayıtlı oldukları eğitim-öğretim yılı 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 sayılır.
b) Genel ağırlıklı not ortalaması, 2.00’ın altında olan lisans öğrencileri başarısız sayılır.
Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle 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 eğitim-öğretim yılında alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk eğitim-öğretim yılında
almak zorundadırlar. Bu dersler sonradan müfredattan çıkarılan dersler olduğu taktirde, bunların
yerine Fakülte Yönetim Kurulunca 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 herhangi bir eğitim-öğretim yılında veya yarıyıl döneminde açılması şartıyla öğrenimleri süresince
tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not dikkate alınmadan alınan son not geçerlidir.
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İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 27 – (1) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) 14 üncü 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.
(2) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi,
Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile iki yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi sebebi ile ders kaydının yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
Mezuniyet
MADDE 28 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumunda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Kayıtlı olduğu zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngörülen toplam kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümlerine göre
yerine getirmiş olmak.
b) En az 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlamak.
(2) Mezuniyet için öngörülen koşulları tamamlayan öğrencilerin, bu koşulları tamamladıkları yarıyılın sonunda mezuniyet işlemleri yapılır ve bu öğrenciler diploma almaya hak
kazanırlar. Mezuniyet için en az 240 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli ders yükümlülüklerini başarı
ile tamamladıkları halde fazladan alınan ve başarısız olunan seçmeli dersler öğrencinin mezuniyetine engel teşkil etmez. Bu dersler doğrudan değerlendirme dışı bırakılır ve genel not ortalaması hesabına dâhil edilmez.
(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin, lisans programından kaydı silinerek ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak
ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
(4) Öğrenimini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile 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) 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 hukuk fakültesinden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması
alabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılını Fakültede okumuş olmaları şarttır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Değişim Programları ve Özel Öğrenciler
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 29 – (1) Üniversite ile yurt içinde ve yurt dışında bir yükseköğretim kurumu
arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar
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çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.
(2) Erasmus+ ve Mevlana gibi değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim
programı kapsamında devam edeceği ders ve benzeri faaliyetleri birim koordinatörü tarafından
belirlenir. 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 öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler birim koordinatörü tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniversitedeki eşdeğerlikleri ve notları öğrencinin
transkriptine işlenir.
(4) Bu değişim programlarındaki derslerin eşdeğerlikleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 30 – (1) Üniversitede kayıtlı öğrenci olmadığı halde, bazı derslere katılmak
isteyenlerle ilgili işlemler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğine göre yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu 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 Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde öğrencinin bilinen adresine yapılan tebligat
geçerli sayılır.
(2) Sınav tarihi, sınav yeri ve sınav notları gibi duyurular Fakültenin duyuru tahtalarına
asılmak suretiyle, Fakültenin resmi internet sitesinden ve Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
üzerinden elektronik yolla ilan edilir.
(3) Öğrenciler tebligat adreslerini ve değişiklikleri idareye bildirmekle, Fakültenin resmi
internet sitesinde, Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde, duyuru tahtalarında ve elektronik posta
adreslerine yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdürler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/10/2019 tarihli
ve 30918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans,
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç
ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti
sunmak.
b) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime
devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarının yapılabilmesi için olanak sağlamak.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama
olanağı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokullar, uygulama
ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla da iş birliği yapmak.

28 Kasım 2021 – Sayı : 31673

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

ç) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak.
d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunmak ve bu hizmetin sunumunda saha çalışmalarında kendilerine destek verecek ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği
yapmak.
f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri
ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini
sağlamak.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız ve diş sağlığı hususunda toplumun bilinçlendirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projelerin
geliştirilmesine imkân sağlamak, bilim ve toplum arasında köprü oluşturmak.
c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel
araştırma koşullarını hazırlamak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası, kamu kurum ve kuruluşlar ile ve özel kuruluşlara merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim
programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.
d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde
etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu
alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel
eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt
dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde
yürütülmesini sağlamak.
f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde
bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür (Başhekim)
MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim
üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim) görevi başında bulunmadığı
zaman kendisinin belirleyeceği bir müdür (başhekim) yardımcısını yerine vekil bırakır. Göreve
vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür (Başhekim) görevlendirilir.
Müdür (Başhekim)’ün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim
Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna
sunmak.
c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri
almak ve denetlemek.
ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin
geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Hekimlerin ve diğer personelin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.
f) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.
Müdür (Başhekim) yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Müdür (Başhekim)’ün önerisiyle Rektör
tarafından müdür (başhekim) yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür (Başhekim) yardımcıları,
hizmetlerin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olur.
(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, müdür (başhekim) yardımcılarının
görevi de sona erer. Süresi biten müdür (başhekim) yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür (Başhekim) başkanlığında, müdür (başhekim)
yardımcıları, Rektörün üç yıl için görevlendireceği Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan
üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur.
(2) Müdür (Başhekim)’ün olmadığı zaman müdür (başhekim) yardımcılarından birisi
Müdür (Başhekim)’e vekalet eder. Müdür (Başhekim), Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler
çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdür (Başhekim)’ün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
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a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektöre
sunulmak üzere görüş hazırlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
d) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
e) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.
f) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre
sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan
alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim
Kurulunca belirlenir.
(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdür (Başhekim)’e karşı
sorumludur.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülecek tüm araştırmalar ve
hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MAÜSEM): Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında diğer üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak,
Üniversite öğrencilerine ve personeline, üçüncü kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları ve talep ettikleri alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar
ve konferanslar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları; mesleki eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, bilgisayar/bilişim programları, dil eğitimi programları, sağlık eğitimi programları ve benzeri programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve fuarlar düzenlemek.
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b) Sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler kapsamında olan alanlara yönelik meslek
elemanı kazandırmak, mesleki bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen ilgili kişilere bu konularda hizmet sunmak.
c) Halka açık dersler vermek, bu derslerin nasıl yürütüleceğini belirlemek ve bu konuda
yürütülecek hizmetleri düzenlemek.
ç) Üniversitenin imkânlarından yararlanılarak yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak ve tanıtımını yapmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili yayımları yapmak ve yaptırmak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs, konferans, seminer ve diğer eğitim programları sonunda katılımcılara sertifika, katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek.
f) Sürekli eğitim alanına ilişkin araştırmalar yapmak ve uygulamalı projeler gerçekleştirmek.
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 Üniversitedeki öğretim elemanları arasından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı
olarak çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısını vekil tayin eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek.
c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca
karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin amacı doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak görüşmeler yapmak,
projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.
e) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,
uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve
etkinliklerle ilgili koordinasyonun sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek.
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f) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı olması ve amacına uygun olarak
gerçekleşmesi konularında gerekli önlemleri almak.
g) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından
görevlendirilen üç kişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem
maddelerini görüşerek karar alır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine
karar vermek.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporları hakkında karar vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma: Bilimsel bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için planlanarak deney hayvanları ve/veya deneysel organizma üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,
b) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları
ve/veya deneysel organizma üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip sorumlu kişiyi,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Deney hayvanı: Normal fötal gelişimlerinden itibaren memeliler dâhil hayvanı,
d) Etik kurul: Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,
e) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
f) Müdür: Merkezin Müdürünü,
g) Proje: Tanımlanmış bilimsel bir amacı olan ve bir ya da daha fazla prosedürü kapsayan iş programını,
ğ) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
h) Sorumlu Veteriner Hekim: Tarım ve Orman Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve 28141
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş)
bendinde tanımlanan veteriner hekimi,
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ı) Uygulama: Deney hayvanları ve/veya deneysel organizma üzerinde yapılacak eğitim
ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,
i) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
j) Üretim: Merkezde kullanılacak deney hayvanı ve/veya deneysel organizma (fare, sıçan, kobay, tavşan gibi) üretimini,
k) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,
l) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Hayvan deneyleri etik kurulu denetiminden geçmiş çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesini sağlamak.
b) Deney hayvanlarının bilimsel yöntemlere uygun olarak yetiştirilmesi, üretilmesi ve
deneylerde kullanılmasını sağlamak, yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve ağrıya maruz bırakılmalarını önlemek.
c) Hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesini ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını sağlamak ve kullanıcılara deney hayvanı sertifikasyon eğitimi sürecinde destek vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü
altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.
b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanları ve/veya deneysel organizmaların uluslararası standartlarda alınması, üretilmesi, yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak
alt yapıyı oluşturmak ve bunlarla ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.
c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile bilimsel kapsamda iş birliği yapmak.
ç) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları
teşvik etmek, desteklemek, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kişi ve kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda ilgili mevzuat
çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek.
d) Üniversitede bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu
sağlamak.
e) Deneylerin tasarlanması, uygulanması ve sonlandırılması aşamalarının bir kısmını
veya tamamını içerecek şekilde ve bu hizmetlerin karşılığı olan hizmet alım bedelleri ödenmek
kaydıyla araştırmacılara destek olmak.
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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; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir.
Süresi biten Müdür ve müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür ve müdür yardımcılarından bir
tanesi Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev
süresini tamamlamadan görevinden ayrılması halinde veya Müdürün altı aydan fazla süreyle
görevi başında bulunamayacağı durumlarda yerine aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
(4) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda
gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.
c) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve deney hayvanları
üzerinde yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek.
d) Merkezin finansal bilgileri de dahil olmak üzere işleyişi, durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna, Rektörlüğe ve ilgili mevzuat kapsamında istenildiği takdirde ilgili kamu kurumlarına bilgi vermek.
e) Yıllık bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Her takvim yılının bitimini takip eden ocak ayının ilk haftası içerisinde, o yıla ait
eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve finansal analizleri içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak.
g) Yerel etik kurul ile eşgüdümü sağlamak.
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ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve kamu kuruluşları,
vakıf ve derneklerle ilgili mevzuatı kapsamında iş birliği yapmak.
h) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması,
ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer
gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
ı) İlgili mevzuat kapsamında Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre
ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek; deney hayvanları
ile ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve yayımlatmak.
i) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görevlendirilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların
üyelikleri son bulur.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda en az bir kez salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde, Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak
toplanabilir. Müdürün katılmadığı toplantıya belirlenen müdür yardımcısı başkanlık eder.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili
kararlar almak.
b) Merkezin etkin bir şekilde çalışması için düzenleyici işlemlere yönelik planlamaları
hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
c) Merkezde üretilen deney hayvanları ve hayvan bakım ücretlerini değişen şartlara
göre düzenlenmesi için ilgili birimlere öneride bulunmak.
ç) İlgili mevzuatı kapsamında deney hayvanları ile ilgili Merkez bünyesinde düzenlenecek kurs ve seminerler planlamak.
d) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki
yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak.
e) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.
f) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Yönetim
Kurulu üyeleri ile bu üyelerin önerdikleri kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen
Üniversiteden en az beş; kamu kurumları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere Üniversite dışından en az beş üye olmak üzere en fazla yirmi üyeden
oluşur.
(2) Müdürün talebi üzerine yılda en az dört kez Müdürün başkanlığında, Müdür olmadığı durumlarda ise görevlendirilen müdür yardımcısı başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.
Danışma Kurulu Başkanın kararı veya üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine
başvurmak amacıyla üye olmayan kişiler toplantıya çağrılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak
bu kişiler oylamaya katılamazlar. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınır.
(3) Danışma Kurulunun sekretaryası Müdürün görevlendirdiği kişi tarafından yürütülür.
(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bu süre dolmadan herhangi bir
sebeple ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile yeni üye belirlenir.
(5) Kurumları temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlardaki görevlerinin sona ermesi
hâlinde kurul üyelikleri de sona erer.
(6) Üyelerin mazeret belirtmeksizin üst üste en az iki kez toplantıya gelmemesi hâlinde
üyeliği düşer ve düşen üye yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak ilgili alandaki çalışmalar
için destek koordinasyonu sağlamak.
b) Merkezin işleyişi ve faaliyet alanı ile ilgili konularda proje önerileri oluşturmak.
c) Merkezde yapılması planlanan ya da Merkezin katılımcı olarak bulunacağı bilimsel
etkinliklerle ilgili olarak koordinasyonu sağlamak.
ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda birimlerin ihtiyaç duyacağı konularda
çeşitli tavsiye kararları almak.
d) Merkezde yürütülmekte olan bilimsel çalışmalarla ilgili Yönetim Kurulunun ve/veya
Müdürün talep etmesi durumunda görüş bildirmek.
e) Danışma Kurulunun faaliyetlerini ve kararlarını her yıl rapor olarak Ekim ayı sonuna
kadar Rektörlüğe sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumlu Veteriner Hekim
MADDE 14 – (1) Sorumlu Veteriner Hekimin görevleri şunlardır:
a) Deney hayvanlarının tesise kabulü, sağlık durumlarının takibi, hastalıklarının tanı
ve tedavisini yapmak.
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b) Laboratuvar hayvanlarının üretimi ve bakımını sağlamak.
c) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek.
ç) Araştırmalar sırasında danışman veteriner hekimlik görevini yapmak, araştırmacılar
tarafından yapılacak analizler için gerektiği durumlarda hizmet alımı için Üniversite içi veya
dışı yönlendirmede bulunmak.
d) Deney hayvanlarına cerrahi ve diğer girişimlerde araştırmacıya rehberlik yapmak ve
fiili olarak yardımcı olmak.
e) Deney hayvanlarının bakım ve beslenme talimatlarını hazırlamak ve ilgili personele
uygulatmak.
f) Merkez dahilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının (üretimdeki, bakımdaki, proje
dahili ve harici, ölen veya uyutma uygulananlar gibi) kaydını tutmak.
g) Merkez dahilinde kullanılan ilaçları muhafaza altına almak ve kaydını tutmak.
ğ) Müdürün merkezle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
Hayvan Refahı Birimi
MADDE 15 – (1) Hayvan Refahı Birimi; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen biri Sorumlu Veteriner Hekim, biri hayvan deneyleri yerel etik kurul üyesi olmak üzere en fazla üç üyeden oluşur.
(2) Hayvan Refahı Biriminin görevleri şunlardır:
a) Hayvanların refah ve bakımından sorumlu olmak.
b) Merkezin izinli tüm faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görev yapmak.
c) İlgili mevzuata göre gerekli evrakları düzenlemek ve arşivlemek.
ç) Müdüre gerekli bilgi ve evrakları iletmek.
Çalışma birimleri
MADDE 16 – (1) Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile
Merkezin faaliyet alanları konusunda Merkeze bağlı araştırma ve destek birimleri oluşturulabilir. Çalışma gruplarının üyeleri, üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Ceza Mahkemesinden:

11553

—— • ——
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden:

11468
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif
cins ve miktar bilişim malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik ve idari dokümanlarına 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

KISIM-1

KISIM-2

Tip-1 Masaüstü Bilgisayar
Tip-2 Masaüstü Bilgisayar
LED Monitör
Dizüstü Bilgisayar
Renkli A4 Yazıcı
Renkli A3 Yazıcı
A4 Tarayıcı
A3 Tarayıcı
Fotoğraf Tarayıcı

Miktar
564
46
610
73
124
7
56
3
4

140,00.-TL

140,00.-TL

130,00.-TL

Projeksiyon Cihazı
5
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 ve idari dokümanları, 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, 07.12.2021 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 Kuruluşça hazırlanan teknik ve idari dokümanlarına uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları 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, birden fazla kısım için
veya 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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
11552/1-1

28 Kasım 2021 – Sayı : 31673

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

34 KALEM TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 34 kalem tesisat malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın
alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,
RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.12.2021 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da
açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- Kısmi teklife açıktır.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek
koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler)
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
11516/1-1

—— • ——

47 KALEM SARF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 47 Kalem Sarf Elektrik Malzemesi %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale
Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.12.2021 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’te 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 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhaleye en az 1(bir) kalemin tamamına olmak üzere kısmi teklif verilebilir.
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
11401/1-1
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YOLCU GEMİLERİ SATILACAKTIR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Yolcu Gemilerinin Satış İlanı
1- İDARENİN
Tebligat Adresi
: Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20
Muratpaşa / ANTALYA
Telefon No
: 0 242 249 50 00 Faks: 0242 249 50 75
Elektronik Posta Adresi : info@antalya.bel.tr
2- İHALE KONUSU
Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda özelikleri, muhammen bedeli ve
geçici teminat miktarı belirtilen 11336377 IMO numaralı ABB OLİMPOS ve 11136662 IMO
numaralı ABB TERMESSOS isimli yolcu gemilerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a
maddesine göre kapalı teklif usulü ile şartname esasları dâhilinde ayrı ayrı satışları yapılacaktır.
ABB. OLİMPOS YOLCU GEMİSİ ÖZELİKLERİ
GEMİ ADI
: ABB. OLİMPOS
GEMİNİN CİNSİ
: YOLCU MOTORU
TANINMA İŞARETİ
: TCXT4
IMO No
: 11336377
İNŞAA YILI VE TARİHİ
: 15.12.2009
TEKNİK KÜTÜK NO/LİMANI
: 1195 – ANTALYA
BAĞLAMA LİMANI
: ANTALYA – 534
TESCİL LİMANI
: ANTALYA - 1069
BAYRAĞI
: TÜRKİYE
GROS TON
: 25,70
NET TON
: 10,99
TAMBOY
: 16 m.
TESCİL GENİŞLİĞİ
: 4,60 m.
TESCİL DERİNLİĞİ
: 1,11 m.
İNŞAAT MALZEMESİ
: KOMPOZİT
YOLCU KAPASİTESİ (YAZ/KIŞ)
: 42 / 42
YAKIT CİNSİ
: MOTORİN
YAKIT KAPASİTESİ
: 2,500 LT
PERVANE ŞAFTININ CİNSİ
: ÇİFT USKUR / PASLANMAZ
KIÇININ ŞEKLİ
: AYNA
BAŞ ŞEKLİ
: SİVRİ
SU GEÇİRMEZ PERDE ADEDİ
:4
YANGIN POMPASI ADEDİ
:1
PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜ : 7
ANA MAKİNELER:
MARKA

TİP

MAKİNE NO

ADET

DEVİR/DAKİKA

GÜCÜ (BHP)

IVECO

C13825

141298

1

2400

650 BHP

IVECO

C13825

140443

1

2400

650 BHP

JENERATÖR:
MARKA

YAKIT TİPİ

MAKİNE NO

ADET

GÜCÜ (BHP)

LOMBARDİNİ

MOTORİN

5507902

1

15 BHP
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ABB. TERMESSOS YOLCU GEMİSİ ÖZELİKLERİ
GEMİ ADI
: ABB. TERMESSOS
GEMİNİN CİNSİ
: YOLCU MOTORU
TANINMA İŞARETİ
: TCXD2
IMO No
: 11136662
İNŞAA YILI VE TARİHİ
: 03.08.2009
TEKNİK KÜTÜK NO/LİMANI
: 1188 – ANTALYA
BAĞLAMA LİMANI
: ANTALYA – 531
TESCİL LİMANI
: ANTALYA - 1066
BAYRAĞI
: TÜRKİYE
GROS TON
: 25,70
NET TON
: 10,99
TAMBOY
: 16 m.
TESCİL GENİŞLİĞİ
: 4,60 m.
TESCİL DERİNLİĞİ
: 1,11 m.
İNŞAAT MALZEMESİ
: KOMPOZİT
YOLCU KAPASİTESİ (YAZ/KIŞ)
: 42 / 42
YAKIT CİNSİ
: MOTORİN
YAKIT KAPASİTESİ
: 2,500 LT
PERVANE ŞAFTININ CİNSİ
: ÇİFT USKUR / PASLANMAZ
KIÇININ ŞEKLİ
: AYNA
BAŞ ŞEKLİ
: SİVRİ
SU GEÇİRMEZ PERDE ADEDİ
:4
YANGIN POMPASI ADEDİ
:1
PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜ : 7
ANA MAKİNELER:
MARKA

TİP

MAKİNE NO

ADET

DEVİR/DAKİKA

GÜCÜ (BHP)

IVECO

C13825

141299

1

2400

650 BHP

IVECO

C13825

144740

1

2400

650 BHP

JENERATÖR:
MARKA

YAKIT TİPİ

MAKİNE NO

ADET

GÜCÜ (KW)

LOMBARDİNİ

MOTORİN

5660185

1

14 KW

Gemilerde Bulunan Belgeler ve Sertifikalar:
1- Denize Elverişlilik Belgesi (Geçerli)
2- Gemi Sicil Tasdiknamesi
3- Tonilato Belgesi
4- Klas Sertifikası (Türk Loydu)
5- Yangın Söndürme Sistemleri Sertifikası
6- Can Salları Sertifikası
7- Gemi İstasyonu Ruhsatnamesi
8- Emniyet Yönetim Belgesi
9- AIS Sertifikası
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MUHAMMEN BEDEL KDV
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
HARİÇ (TL)
1
ABB OLİMPOS
3.590.000,00
107.700,00
2
ABB TERMESSOS
3.590.000,00
107.700,00
3- İHALENİN YERİ TARİH VE SAAT
İhale 16.12.2021 Perşembe günü saat 14:00 (ABB.OLİMPOS) ve 14:20’de
(ABB.TERMESSOS) Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası (Yüksekalan Mahallesi
Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa /ANTALYA) 1.katında bulunan Encümen Toplantı
Salonunda Encümen Başkanlığında yapılacaktır.
4- İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ, TEMİNİ VE BEDELİ
İhale şartnamesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığına
yatırılacak 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) şartname bedeli (Her gemi için ayrı ayrı şartname
bedeli yatırılacaktır.) karşılığında Yat Limanı ve Kaleiçi Şube Müdürlüğünden (Sinan Mahallesi
Atatürk Caddesi Uçar İş Hanı No:11 Kat:8 Muratpaşa / ANTALYA) temin edilir. Yolcu
gemilerine ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekliler tarafından
imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. İhale şartnameleri Yat Limanı ve Kaleiçi Şube
Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- YOLCU GEMİLERİNİN GÖRÜLEBİLECEĞİ YER
Gemiler, ihale günü saat 11:00'a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Yat Limanı ve
Kaleiçi Şube Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak Kaleiçi Yat Limanında görülebilir.
6- İHALEYE KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK
ŞARTLAR
6.1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere
haiz olmak ve açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
6.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı
olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa karşın ihaleye katılanın üzerinde ihale kalırsa geçici
teminatı belediyeye gelir kaydedilir. Ayrıca haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan
gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamazlar. Bu kişilere ihale yapılmış
olsa bile ihale iptal edilir ve geçici teminatı belediyeye gelir kaydedilir.
6.3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre gemiyi devralmaya haiz
Gerçek ve Tüzel Kişiler ihaleye katılabilirler.
6.4. Alıcı yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ise; 815 sayılı Türkiye Sahillerinde
Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) Ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at Ve Ticaret
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geminin Milli Gemi sicilinden terkini ve devamında
yurtdışı ihraç işleminin yapılmasını kabul eder.
6.5. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.
maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunu ihale günü olan 16.12.2021 tarihinde saat
12:00’a kadar Belediye hizmet binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20
Muratpaşa / ANTALYA) 1.katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına
(Encümen Başkanlığı) imza karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek
tekliflerde meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Telgraf ve Fax ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6.6. Gerçek Kişilerden
6.6.1. Kanuni ikametgâh belgesi
6.6.2. T.C. Kimlik Belgesi
6.6.3. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri
bildirimi
NO

GEMİ ADI
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6.6.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı
veya onaylı sureti
6.6.5. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge
6.6.6. Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden
sonra alınmış)
6.6.7. Şartnamenin satın alındığına dair belge
6.6.8. Belediyemiz Yat Limanı ve Kaleiçi Şube Müdürlüğünden temin edilecek gemi
görme ve inceleme belgesi
6.7. Tüzel Kişilerden
6.7.1. Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluşlardan
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş imza sirkülerini ve onaylı vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise geçici
teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ve noter tasdikli imza sirkülerini vermesi
gerekir. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış
olması gerekir.
6.7.2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
6.7.3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti
vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletname ve imza sirkülerinin
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir.)
6.7.4. Vakıf ve Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin
Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
6.7.5. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi
bildirimi
6.7.6. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge
6.7.7. Şartnamenin satın alındığına dair belge
6.7.8. Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden
sonra alınmış)
6.7.9. Belediyemiz Yat Limanı ve Kaleiçi Şube Müdürlüğünden temin edilecek gemi
görme ve inceleme belgesi
6.8. Ortak Girişim Olması Halinde
Gerçek veya tüzel kişilerden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ilgisine göre
(6.6) veya (6.7) maddelerinde belirtilen belgeler istenecektir.
7- İhale komisyonu,(Belediye Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
7.1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, gemilerin satışında şartname hükümleri
uygulanacaktır.
İLAN OLUNUR.
11425/1-1
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TURİSTİK TESİSLERİN 20 (YİRMİ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kütahya İli Emet Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Emet Belediyesine ait Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresindeki, 451 ada
1 parsel üzerinde bulunan 89.972,00 m² arazi üzerindeki 196 Yataklı Otel ve müştemilatı, 1 adet 5
kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan havuz, 36 adet
apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve
yanındaki 4 adet dükkan, 1 adet halı saha, 1’er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet çay
bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan turistik
tesislerin (Osmanlı Hamamı ve Kaynarca Hamamı hariç olmak üzere) işletilmesi için 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi (a) bendine göre kapalı teklif usulü (artırma) ile 20 (yirmi)
yıllığına kiralama ihalesine çıkarılacaktır. Söz konusu taşınmaz, şartname hükümleri uyarınca
ihale edilecek olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak
etmiş sayılır.
2- İhale 09.12.2021 Perşembe günü saat:14.00'da Emet Belediyesi Meclis odasında,
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhalenin aylık muhammen kira bedeli 60.000,00 TL + KDV olup, % 3 nispetinde geçici
teminat tutarı 432.000,00 TL’dir.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri 09.12.2021 Perşembe günü saat:12.30’a kadar
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilir veya
ücretsiz görebilir. İhaleye katılacak olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.
5- Teklifler, 09.12.2021 perşembe günü saat:12.30’a kadar, Cumhuriyet Mahallesi
Hükümet Caddesi No:12 EMET/KÜTAHYA adresindeki Emet Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğüne verilecek olup, belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler ve posta ile
başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:
1. Dış Zarf:
A- Gerçek Kişiler:
a) Geçici banka teminat mektubunun aslı (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı
belgesi,
b) Tebligat ve adres beyanı,
c) İkametgâh belgesi,
d) Nüfus cüzdan fotokopisi, (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
e) Noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza
beyannamesi,
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g) Ortak katılım olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,
h) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası
veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
i) İhale ilan tarihinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış olan A Grubu
Seyahat Acentesi İşletme Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,
j) İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine
borcu olmadığına dair belge,
k) Şartname satın alındığına dair makbuz/alındı belgesi
l) FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığına dair taahhütname,
m) İhaleye iş ortaklığı olarak girildiği takdirde bu belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı
düzenlenecektir.
B- Tüzel Kişiler:
a) Geçici banka teminat mektubunun aslı (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı
belgesi,
b) Tebligat ve adres beyanı,
c) İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına noter tarafından düzenlenmiş yetki belgesi ve
Noter tasdikli imza sirküsü,
d) Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza
sirküleri,
e) Ortak katılım olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,
f) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası
veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
g) İhale ilan tarihinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış olan A Grubu
Seyahat Acentesi İşletme Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,
h) İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine
borcu olmadığına dair belge,
i) Şartname Satın alındığına dair makbuz/alındı belgesi,
j) FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığına dair taahhütname,
k) İhaleye iş ortaklığı olarak girildiği takdirde bu belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı
düzenlenecektir.
2. İç Zarf:
-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenecek
Teklif Mektubu.
11405/1-1
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ASKILI TİP KUMLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İşin Adı

: Askılı Tip Kumlama Makinesi alımı 4734 sayılı
kanunun

3/g

maddesi

kapsamında

hazırlanan

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2021 / 766787

Dosya no

: 2128497

1- İDARENİN

:

a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

c) Elektronik posta adresi

:

No: 2 67090-ZONGULDAK
Faks : 0.372 251 19 00
2- İHALE KONUSU MALIN
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Askılı Tip Kumlama Makinesi ( 1 Adet )

b) Teslim yeri

: TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü iş

c) Teslim tarihi

: İşe başlanmasını müteakip 90 iş günüdür.

sahası./ ZONGULDAK
3- İHALENİN
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

Taşkömürü

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 20/12/2021 Pazartesi 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,
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,
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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;
4.2.1…………………………………………………………………………………………
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, 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 Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler en geç 20/12/2021 Pazartesi günü saat 15.00’e 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.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI : İzmir Bor Ürünleri Vakfı (İzmir Bor Vakfı)
VAKFEDENLER : Ahmet GAYBERİ, Serdar GAYBERİ, Ceren ÖNCEL.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/11/2021 tarihinde kesinleşen, 09/09/2021
tarihli ve E:2020/205, K:2021/269 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Bor ve diğer madenlerle sahalarına dayalı yerli ham maddelerle Ar-Ge
ileri teknolojik katma değeri yüksek ürünlerin üretimini ve satışını yapmak ve vakıf senedinde
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000TL.-(Seksenbin TürkLirası )
YÖNETİM KURULU: Ahmet GAYBERİ, Serdar GAYBERİ, Ceren ÖNCEL.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları amacına en uygun Vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
11543/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI : El-Şerif Vakfı
VAKFEDENLER : Abdulhalık ELŞERİF, Hamza KORKMAZ.
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.11.2021 tarihinde kesinleşen, 30.06.2021
tarihli ve E:2021/175, K:2021/629 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Ülkemizin başta eğitim olmak üzere sosyal, kültürel, bilimsel ve
sanatsal gelişimine katkı sağlamak; bu amaçla toplumu oluşturan bireyin mütekamil bir varlık
olarak maddi ve manevi gelişimini sağlamak üzere faaliyet yürütmek amacındadır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL. (Yüzellibin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Abdülhalık ELŞERİF, Hamza KORKMAZ, İsmail ALİ, Üsame
ABDULLAH, Büşra İNANÇ.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en
yakın amaçlı başka vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
11591/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 46651 ada, 4 parsel üzerindeki 1328919 YİBF nolu inşaatı
denetimini üstlenen 106040 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 149 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip ASV Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 27.10.2021 tarihli ve E.2021/1577 sayılı kararı ile
“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.03.2021 tarihli ve
31423 sayılı Resmî Gazete ilanı ile ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî
işlemin yürütülmesi 22.11.2021 tarihli ve 2239400 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.

11536/1/1-1

—— • ——
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi, 230 ada, 13 parsel üzerindeki 1431242 YİBF nolu
inşaatı denetimini üstlenen 10812 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı
1232 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gümüşer Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 14.10.2021 tarihli ve
E.2021/912-K.2021/1706 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
14.03.2021 tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gümüşer Yapı Denetim Ltd. Şti.
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 22.11.2021 tarihli ve 2241700 sayılı Makam Olur’u ile
iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.

11536/2/1-1

—— • ——
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
03.05.2021 tarihli ve 901883 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis
edilen, Boğaz Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Nedret ÖZATA (Proje ve
Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 20829, Oda Sicil No: 12852) tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 17.11.2021 tarihli ve E.2021/2221 sayılı
kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 09.05.2021
tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nedret ÖZATA hakkında tesis edilmiş olan idarî
işlemin yürütülmesi 22.11.2021 tarihli ve 2271879 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.

11536/3/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Muhteşem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez İlçesi, 7087 ada, 16 parsel üzerindeki 1312470 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 70163 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 1900 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Muhteşem Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Muhteşem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan NİZAM’ın (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27973, Oda Sicil No:27693) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285956 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/1/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Muhteşem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez İlçesi, 7087 ada, 15 parsel üzerindeki 1312442 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 70163 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 1900 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Muhteşem Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Muhteşem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan NİZAM’ın (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27973, Oda Sicil No:27693) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285930 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/2/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Muhteşem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez İlçesi, 7087 ada, 14 parsel üzerindeki 1312417 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 70163 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 1900 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Muhteşem Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Muhteşem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan NİZAM’ın (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27973, Oda Sicil No:27693) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285913 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/3/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
MK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Serik İlçesi, 144 ada, 30 parsel üzerindeki 1613131 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 56679 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 101 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MK Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MK Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAŞAR’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15645, Oda Sicil No: 11553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021
tarihli ve 2285994 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/4/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Üç Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Nazilli İlçesi, 636 ada, 18 parsel üzerindeki 1609962 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 19977-EFELER Ticaret Sicil No ile Aydın
Ticaret Odasına kayıtlı 2790 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üç Boyut Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Üç Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Talha YAĞCI
(T.C.No:17933257838) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2286033
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/5/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tunkar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 1405 ada, 124 parsel üzerindeki 1328167 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendi, 6.maddesinin 5. ve
6.fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 69094 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 2323 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tunkar Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Tunkar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Atilla ÖZEREN’in (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23766, Oda Sicil No: 22299) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2286055 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/6/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Öztek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Etimesgut İlçesi, 4367 ada, 4 parsel üzerindeki 606942 YİBF nolu (A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 220066 Ticaret Sicil No ile Ankara
Ticaret Odasına kayıtlı 588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztek Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2286080 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/7/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Öztek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Etimesgut İlçesi, 4367 ada, 4 parsel üzerindeki 606944 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 220066 Ticaret Sicil No ile Ankara
Ticaret Odasına kayıtlı 588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztek Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2286101 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/8/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Öztek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Etimesgut İlçesi, 4367 ada, 4 parsel üzerindeki 606946 YİBF nolu (C Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 220066 Ticaret Sicil No ile Ankara
Ticaret Odasına kayıtlı 588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztek Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2286146 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/9/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10383 ada, 10 parsel üzerindeki 1308255 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası ile 2.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin
1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Adana-64487 Ticaret Sicil No ile
Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ’nin
(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
24.11.2021 tarihli ve 2285672 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/10/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10383 ada, 10 parsel üzerindeki 1308244 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası ile 2.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin
1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Adana-64487 Ticaret Sicil No ile
Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ’nin
(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
24.11.2021 tarihli ve 2286228 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/11/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10383 ada, 10 parsel üzerindeki 1308235 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası ile 2.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin
1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Adana-64487 Ticaret Sicil No ile
Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ’nin
(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
24.11.2021 tarihli ve 2286211 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/12/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10304 ada, 3 parsel üzerindeki 1314785 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası ile 2.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin
1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Adana-64487 Ticaret Sicil No ile
Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ’nin
(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
24.11.2021 tarihli ve 2286194 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/13/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Sarıçam İlçesi, 717 ada, 2 parsel üzerindeki 1115435 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası ile 4.fıkrasının (ç) ve (l) bentleri,
6.maddesinin 5. ve 6.fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 39772 Ticaret
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 240 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Uzman Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Mehmet
TELSİZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18618, Oda Sicil No:55087) yeni
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2286168 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/14/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Boğaziçi01 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Yumurtalık İlçesi, 453 ada, 9 parsel üzerindeki 1205969 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası ile 2.fıkrasının (b) bendi ve
6.maddesinin 1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4666 Ticaret Sicil No
ile Dörtyol Ticaret Odasına kayıtlı 2226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boğaziçi01 Yapı
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Boğaziçi01 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ayhan ÇAYLAK’ın (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22608, Oda Sicil No: 71147) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285704 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/15/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
3 Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, 18K-2B pafta, 6252 ada, 5 parsel üzerindeki 1446827
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 50431 Ticaret Sicil No ile
Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 2690 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 Boyut Yapı
Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, 3 Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Mahmut Rasim HENGİRMEN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1753, Oda Sicil No: 3226), Abdulkadir ÖZUFACIK (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20286, Oda Sicil No: 21287), Mücahit ŞAHİN’in
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 111674) Bakanlıkça kayıtlarının
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tutulması, 3 Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Ali KILIÇ (Makine
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59774), Ali BUDAK’ın (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23139, Oda Sicil No:37766) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285729 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/16/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Aksan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Afyonkarahisar ili, Dinar İlçesi, 144 ada, 23 parsel üzerindeki 1575322 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile
8.maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11047
Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 971 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Aksan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Aksan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer BÜKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19287, Oda Sicil No: 22192), Barış BİLİCİ’nin (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91550) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Aksan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail AKPINAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16480, Oda Sicil No: 22633) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021
tarihli ve 2285823 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/17/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Aksan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Afyonkarahisar ili, Dinar İlçesi, 144 ada, 23 parsel üzerindeki 1575331 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentleri ile
8.maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;
11047 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 971 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Aksan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aksan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan
men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer BÜKER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19287, Oda Sicil No: 22192), İsmail AKPINAR
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16480, Oda Sicil No: 22633), Hasan
ESENLİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12865, Oda Sicil No:
18313) ve Barış BİLİCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91550)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aksan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail
AKPINAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16480, Oda Sicil No: 22633)
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285850 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/18/1-1

28 Kasım 2021 – Sayı : 31673

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 827 ada, 29 parsel üzerindeki 915438 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 661376 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 925 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285869 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/19/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Fersa Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Fatih İlçesi, 926 ada, 9 parsel üzerindeki 1617806 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 81102-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 2704 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fersa Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Fersa Yapı
Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Ali Müjdat GÖÇMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9163, Oda Sicil No:
11174), Aynur GÜNGÖR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31782, Oda Sicil
No: 18336), Mustafa DEVRİM (İnş.Müh., Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3053, Oda
Sicil No: 14924) ve Şule AĞIR’ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67047)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Fersa Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Aynur
GÜNGÖR’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31782, Oda Sicil No: 18336)
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285800 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/20/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Güneş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, 4775 ada, 14 parsel üzerindeki 1556680 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 640175 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 796 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güneş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güneş
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Atıf ARASAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 27012, Oda Sicil No: 21583) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 24.11.2021
tarihli ve 2285889 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/21/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Hatay Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay ili, İskenderun İlçesi, 036D-15A-3B pafta, 2272 parsel üzerindeki 1143041 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12998 Ticaret Sicil No ile
İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1581 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hatay Atlas
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Hatay Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet
Emin DOĞRU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11945, Oda
Sicil No:24083) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285746 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/22/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Niğde Dörtyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Niğde ili, Bor İlçesi, 58 pafta, 1404 ada, 5 parsel üzerindeki 1542361 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5094 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı
2906 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Niğde Dörtyıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Niğde
Dörtyıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ersin YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72611) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 24.11.2021
tarihli ve 2285762 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/23/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
GR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Samsun ili, İlkadım İlçesi, 18J-3B pafta, 3604 ada, 6 parsel üzerindeki 1313958 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 28208 Ticaret Sicil No ile Samsun
Ticaret Odasına kayıtlı 2459 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip GR Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, GR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Gürkan ODABAŞI (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19708, Oda Sicil No:24732) ve Rıdvan UYSAL’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27254, Oda Sicil No:58020) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 24.11.2021 tarihli ve 2285783 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11548/24/1-1
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Müdürlüğünden:
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