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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi

bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çık-
ması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağla-
mak için asgari şartları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanunu kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı veya herhangi bir
şekilde işlem gördüğü tüm işyerlerini kapsar.

(2) Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle ça-
lışmalarda, radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri dışında ta-
şınmasında, sözü edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeliğin uygu-
lama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır.

(3) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mu-
tajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
saklı kalmak kaydı ile işyerinde bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu
Yönetmelik hükümleri de uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
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b) 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayılı, 29/5/1991 tarihli ve 1991/322/EEC sayılı,
8/6/2000 tarihli ve 2000/39/EC sayılı, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayılı, 17/12/2009 tarihli
ve 2009/161/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet mey-

dana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz
etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeleri,

b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri,
c) Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen mad-

deleri,
ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
d) Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortam-

daki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını,
e) Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç un-

suru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri,
f) Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kay-

nama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile te-
masında yanabilen, gaz haldeki maddeleri,

g) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri
yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddeleri,

ğ) Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi,

h) Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kulla-
nılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piya-
saya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları,

ı) Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kul-
lanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini,

i) Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile te-
masında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta
kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam
eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi
veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan mad-
deleri,

j) Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalı-
şanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman
ağırlıklı ortalamasının üst sınırını,

k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Gü-
venlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi,

l) Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de
temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri,

m) Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik
reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya be-
lirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki
maddeleri,
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n) Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili
olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri,

o) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan
30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını,

ö) Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrar-
lanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sı-
nıflandırılmayan maddeleri,

p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir,
alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme
için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstah-
zarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal
veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile çalı-
şanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet
sınır değeri belirlenmiş maddeleri,

r) Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde-
leri,

s) Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz et-
tiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu
etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin olu-
şumunu hızlandıran maddeleri,

ş) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde in-
san sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri
Genel yükümlülük
MADDE 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere

maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu
maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını

tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği
yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine
uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda be-
lirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır

değerleri.
e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri

ile etkileşimleri.
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(3) İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan
ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürür-
lükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir.

(4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi
yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır.

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler
MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve gü-

venliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir:
a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.
b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır.
c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin müm-

kün olan en az düzeyde olması sağlanır.
ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.
d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.
e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.
f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi,

kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.
g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve

güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan
işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre
ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır:

1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri
de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak
uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman
kullanılır.

2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma
sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır.

3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korun-
ması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma
yöntemleri uygulanır.

ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim
ve gözetim sağlanır.

h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli
olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere
maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrar-
lanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri
dikkate alınarak değerlendirilir.

ı) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin bi-
rinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki
maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en kısa sürede gideril-
mesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.

i) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla
işveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalışanları
kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak
için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal
maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan işin özelliğine uy-
gun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri
yapar:
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1) İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve
kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün
değilse,

2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması
önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabi-
lecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse,

3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde
veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların
zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır.

j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı,
imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İş-
veren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006
tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Or-
tamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)  hükümlerine
uygun olmasını sağlar.

k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır.
l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.
m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yer-

leştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur.
Acil durumlar
MADDE 8 – (1) İşveren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla
işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:

a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalı-
şanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli
çalışmalar yapılır ve etkilenmiş alana sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için
acil durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin
girmesine izin verilir.

b) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve
özel güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun
kişisel koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana
girmesine izin verilmez.

c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri
kullanıma hazır bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri
dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet
gösteren kuruluşların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler;

1) İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yar-
dım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren ku-
ruluşların önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki
tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak işleri,

2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkındaki
bilgileri,

içerir.
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi
MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kal-
mak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar.  Bu eğitim
ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir:

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.
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b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu
maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır
değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri.

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlem-
leri ve yapılması gerekenleri.

ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik
bilgi formları hakkındaki bilgileri.

d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla
ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

(2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek
eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine
bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler de-
ğişen şartlara göre güncellenir.

(3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk
değerlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili
tüm bilgileri vermek zorundadır.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması
MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı

Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır
ve katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yasaklar
MADDE 11 – (1) Ek-3’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalış-

malarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur:
a) Çalışanların, Ek-3’te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıl-

dığı işlemlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelerin
belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlem-
lerin yapılması yasaktır.

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu
maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-3’te belirtilen mad-
delerle sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılır;

1) Bilimsel araştırma ve deneylerde,
2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde,
3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde.
c) (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler;
1) İzin isteme nedeni,
2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,
3) Bu maddelerde çalışacakların sayısı,
4) Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,
5) Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler,
hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
Sağlık gözetimi
MADDE 12 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca;
a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan

çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulur.
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b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır
ve bu gözetimler özellikle;

1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bi-
linen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu,

2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olası-
lığının bulunduğu,

3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde
olduğu,

durumlarda yapılır.
c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu

durumlarda yapılır.
ç) Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle ça-

lışmalarda, aynı ek’teki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılır. Çalışanlar bu işe başlamadan
önce bu durumdan haberdar edilir.

d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları
tutulur ve güncellenir.

e) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin ma-
ruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve
gerekli incelemeler yer alır.

f) İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar,
gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir.

g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir.
ğ) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bil-

gileri görme hakkına sahiptir.
h) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sos-

yal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne teslim eder.
ı) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalı-

şanda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görül-
mesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, çalışan durumdan haberdar
edilir ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.
Bu durumda;

1) Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir.
2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler

gözden geçirilir ve gereken önlemler alınır.
3) Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin ol-

madığı başka bir işte çalıştırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli
önlemlerin alınmasında, işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının, diğer uzman kişilerin veya
Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır.

4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan başka çalışanlar da varsa sağlık durumları
kontrol edilir ve bu çalışanlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kim-

yasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazios-

manpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

k) Yabancı dil puanı: Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği bir yabancı dil sınavından

alınan puanı,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci

ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans programına başvuranların; ilanda belirtilen bir lisans diplomasına,

başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES/dengi puana sahip olmaları gerekir. Ancak,

tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ALES/dengi puan şartı aranmaz.

(3) Doktora programına başvuranların; ilanda belirtilen tezli yüksek lisans diplomasına,

başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES/dengi puana, ilanda belirtilen lisans dip-

lomasıyla başvuracak adayların ise başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES/dengi

puana ve en az 100 üzerinden 80 veya eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuranlardan, tıp fakültesi mezunu

olanların; lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES/dengi puanın sayısal

kısmından en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların; fen fa-

kültesi, fen edebiyat fakültesi, eğitim fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi, dört yıllık sağlık

yüksekokulları veya beden eğitimi yüksekokulu yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları

hariç en az on yarıyıl süreli diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakülteleri lisans diplomasına

veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık

yetkisine sahip olmaları ve ALES/dengi bir sınav puanının başvurduğu programın türünde en

az 55 olması ve ilanda belirtilen lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 ALES/dengi

bir sınav puanına sahip olması gerekir. Temel tıp puanı; tıpta uzmanlık sınavının temel tıp bi-

limleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden

elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile bulunur. AD’ler, yalnız temel tıp

puanı veya ALES/dengi puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuranların, ilanda belirtilen yüksek lisans diploma-

sına ve programın puan türünde en az 55 ALES/dengi bir puana sahip olmaları veya ilanda be-

lirtilen lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 ALES/dengi bir puana sahip olmaları gerekir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların yabancı dil puanı en az

55 olması gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakültesi ve konservatuarların lisansüstü programlarına

başvuruda ALES/dengi puan şartı ve yüksek lisans programına başvuruda ise yabancı dil şartı

aranmaz.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık bilimleri enstitüsü için yapılan başvuruları değerlendirecek komisyon, baş-
vuruları kabul edilen yüksek lisans veya doktora adaylarının ALES/dengi veya 1,2 katsayısıyla
çarpılan temel tıp puanının %60’ını, yabancı dil puanının %15’ini, yüksek lisans için lisans
diploma notunun, lisans derecesi ile doktoraya başvuranlar için lisans diploma notunun ve dok-
tora için yüksek lisans diploma notunun %25’ini toplayarak başarı notlarını hesaplar.”

“(3) Sağlık bilimleri enstitüsü dışındaki başvuruları değerlendirecek komisyon, başvu-
ruları kabul edilen yüksek lisans veya doktora adaylarının ALES/dengi puanının %60’ını, ya-
bancı dil puanının %15’ini, yüksek lisans için lisans diploma notunun, lisans derecesi ile dok-
toraya başvuranlar için lisans diploma notunun ve doktora için yüksek lisans diploma notunun
%25’ini toplayarak başarı notlarını hesaplar.”

“(5) Lisansüstü öğrenci alımlarında gerekli not dönüşümleri YÖK’ün not dönüşüm tab-
losuna göre yapılır. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır
(0) olarak alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Aynı düzeydeki başka bir lisansüstü programdan herhangi bir statüde daha önce
alınmış ve başarılmış derslerin kredileri, danışmanın uygun görüşü, AD akademik kurulunun
teklifi ve EYK onayı ile devam edilen programa transfer edilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrencileri, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders
kaydı yaptırabilirler. Kayıt yaptırmayan adaylar, o yarıyıl içinde öğrenci sayılmazlar ve öğren-
cilere verilen öğrenci kimliği/belgesi alma ve askerlik işlemleri yaptırma gibi haklardan ya-
rarlanamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans hariç, lisansüstü düzeydeki bir
dersin kredisi 3’den fazla olamaz. Bir öğrenci bir yarıyılda, en fazla 15 kredilik ders ve aynı
öğretim elemanından en fazla 6 kredilik ders alabilir. Yüksek lisans öğrencisinin alacağı ders-
lerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden
seçilebilir. İlgili enstitünün belirleyeceği kriterlere göre, yüksek lisans öğrencisi doktora/sanatta
yeterlik derslerinden, doktora/sanatta yeterlik öğrencisi yüksek lisans derslerinden kendi prog-
ramlarının ders yüküne sayılmak üzere daha önce almamış olması koşuluyla seçebilir. Bilimsel
hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için
gerekli görülen derslerin yerine geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notu; final sınavı ile birlikte, ödevler, sözlü veya yazılı ara sınavlar ile uy-
gulama çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl başarı notu; yarıyıl içi
değerlendirmelerinin %30’u ve yarıyıl sonu değerlendirmesinin %70’inin toplamı esas alınarak
hesaplanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için; yarıyıl başarı notunun yüksek li-
sans programlarında en az 100 üzerinden 70, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az
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100 üzerinden 80 almış olması gerekir. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek ama-
cıyla, başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir, notu düşük olan derslerinin yerine yeni dersler
alabilir veya fazladan dersler alabilirler. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl ba-
şında AD Başkanlığı tarafından Enstitüye bilgi verilmesi gerekir. Başarı puanın diğer not sis-
temlerine göre karşılıkları aşağıdaki not dönüşüm tablosuna göre yapılır:

100’lük 4’lük Harf-1 Harf-2 Sözel-1 Sözel-2
95-100 4,00 A AA Pekiyi Başarılı
90-94 3,70 A- AB Pekiyi Başarılı
85-89 3,40 B+ BA Pekiyi Başarılı
80-84 3,10 B BB Pekiyi Başarılı
75-79 2,80 B- BC İyi Başarılı
70-74 2,50 C+ CB İyi Başarılı
65-69 2,20 C CC Orta Başarısız
60-64 1,90 C- CD Orta Başarısız
55-59 1,60 D+ DC Orta Başarısız
50-54 1,30 D DD Orta Başarısız
0-49 0 F FF Zayıf Başarısız  

”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Bir lisansüstü programın açılmasında görev alan öğretim üyeleri, aynı anda başka

bir lisansüstü programın açılmasında görev alamaz. İlgili öğretim üyeleri farklı lisansüstü prog-
ramlarda ders verebilir. Bir öğretim elemanı, bir yarıyılda bir lisansüstü programda en fazla
toplam 9 kredilik lisansüstü ders verebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Danışman atanıncaya kadar öğrenci danışmanlığı ilgili AD başkanı tarafından yü-
rütülür. Bir lisansüstü öğrencisine tez önerisi verdikten sonra Üniversiteden ayrılan danışman,
enstitüye bağlı ilgili AD’dan ikinci danışman atanmak şartıyla kendi isteği, AD akademik ku-
rulunun önerisi ve EYK onayı ile danışmanlığına devam edebilir. Ancak, bu durumdaki birinci
danışman, ilgili enstitünün aldığı tüm kararlara uymak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, be-
şinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Jüri/komite üyelerinin yaptıkları sınavların değerlendirme sonucu için; jüri/komite
üyelerinin tam katılımı ve salt çoğunlukla başarılı, başarısız veya düzeltme kararı verebilir. Sonuç,
AD başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde gerekçeli bir raporla enstitüye bildirilir.

(3) Düzeltme alan öğrenciye gereğini yapması için bu Yönetmelik hükümlerine göre
süreler önerilir. Uzatması EYK tarafından onaylandıktan sonra, verilen uzatma içerisinde baş-
vurması halinde öğrenciye tekrar bir sınav yapılır, ancak bu ikinci sınavda sadece başarılı ya
da başarısız olarak değerlendirme yapılır.

(4) Belirtilen süre içerisinde sınav başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulun-
duğu halde mazeretsiz sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Mazeretini sınav tarihinden
önce bildiren öğrencinin sınavı AD Başkanlığınca en fazla bir ay ileri bir tarihe ertelenebilir.
Mazeretini sınav tarihinden sonraki bir hafta içinde bildiren öğrenciye, AD başkanlığının teklifi
ve EYK onayı ile mazereti geçerli görülürse yapılamayan sınav, EYK'nın belirlediği tarihe ka-
dar yapılır.
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(5) Jüri/komite üyelerinin yaptıkları sınavlarda başarısız olan öğrenciler için eğer be-
lirtilen bir süre yoksa takip eden dönmede tekrar bir sınav daha yapılır.

(6) Sınavların tekrarında da bu madde hükümleri uygulanır. Tekrar yapılan sınavda,
eski jürilerin tamamı veya bir kısmı yeniden seçilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Azami süresini aşan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sı-
navlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin madde başlığı “Lisansüstü prog-
ramlar ve aralarındaki geçişler” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“(3) Lisansüstü öğretim programlarında ikinci öğretim sadece tezsiz yüksek lisans eği-
timi programına uygulanabilir. Bunlara ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri ve Se-
nato kararları dikkate alınarak belirlenir. Ancak, doktora ve tezli yüksek lisans programları
ikinci öğretim yapılamaz.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler AD kurulunun teklif ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programında, tezi reddedilen öğrencilere talepte bulunmaları
halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili enstitüde tezsiz yüksek lisans programı varsa kendilerine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkileri sona erdirilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, ge-
rekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora
tezi/sanatta yeterlik savunma sınavında başarısız olan öğrencilerin talepleri halinde ilgili ens-
titüde tezsiz yüksek lisans programı varsa kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel ra-
porlarını hazırlayan tez savunma sınav jürisi, kendilerine duyurulan gün, yer ve saate tez sa-
vunma sınavını yapmak üzere toplanır. Jüri, tezi savunmaya değer bulunmayan öğrenci için
sınav yapmadan başarısız ya da düzeltme kararı verebilir. Jüri, tezi savunmaya değer bulunan
öğrenci için savunma sınavı yapar ve sınav hakkında salt çoğunlukla başarılı, başarısız ya da
düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gere-
ğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez savunmasında başarısız olan veya
düzeltme sonrası savunmada başarısız olan öğrenci, eski ya da yeni danışmanla yeni bir tez
önerisi verir. Başarısızlığından dolayı yeni bir tez önerisi verilen öğrenci azami süresini aşmış
sayılır ve bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, bir ay içinde tezini mazeretsiz olarak

enstitüye teslim etmediği takdirde azami süresini aşmış sayılır ve bu durumda mezuniyet iş-
lemleri, yalnız takip eden dönemlerde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine göre
yapılır. Ancak, tez teslim tarihinden önce belgelenen ve EYK tarafından geçerli bulunan ma-
zeretler için EYK tarafından belirtilen tarihe kadar tezini teslim eden öğrencinin mezuniyet iş-
lemleri yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Yeterlik sınav jürisi, kendilerine duyurulan yer ve tarihte toplanarak, öğrencinin
yeterlik sınavını yapar ve salt çoğunlukla başarılı ya da başarısız olarak karar verir. Yeterlik sı-
navında başarısız olan öğrenci için takip eden dönemde tekrar sınav yapılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın doktora programı
için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Belir-
tilen sürelerde bu dersleri başarıyla bitiremeyen öğrenciler azami süresini aşmış sayılır ve bu
Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

“(4) Bilimsel hazırlık programında geçen süreler hariç her yarıyıl için kayıt yaptırıp
yaptırılmadığına bakılmaksızın, doktora programını tamamlamanın azami süresi oniki yarıyıl,
lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora programını tamamlamanın azami süresi onsekiz
yarıyıldır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı kapsamındaki asgari ders yükünü tamamlayan ve enstitü tara-
fından belirtilen diğer koşulları yerine getiren öğrenci için danışmanının önerisi ile doktora ye-
terlik sınavına başvurusu, AD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Doktora yeterlik sınavına, her
yarıyılda bir kez olmak üzere yılda iki kez başvurulabilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın ve lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler
içinde mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen öğrenci azami süresini aşmış sayılır ve ye-
terlik sınav işlemleri takip eden dönemlerde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine
göre yapılır. Belirtilen süre dolmadan önce belgelenen ve EYK tarafından geçerli bulunan ma-
zeretler için EYK tarafından belirtilen tarihe kadar öğrencinin yeterlilik sınav işlemleri yapılır.”

“(5) Jüri, belirtilen gün, yer ve saatte yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yeterlik
sınavını yapar. Bu sınavdan başarılı sayılmak için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 puan
almak ve sözlü sınavdan salt çoğunluk ile başarılı olmak gerekir. Doktora yeterlik komitesi,
jürinin değerlendirmesini göz önüne alarak sınavın başarılı ya da başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir. AD başkanlığı bu kararı yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili
enstitüye bir tutanakla bildirir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden dönemde
tekrar sınava alınır.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci tez önerisini, yeterlik sınavından sonra en geç altı ay içinde ve sınav tari-
hinden en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Komite üyeleri, söz konusu
tez önerisinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde AD başkanlığınca
belirlenen ve EYK tarafından onaylanan gün, yer ve saatte tez önerisi savunma sınavını yapmak
üzere toplanırlar. Komite, önerisi savunmaya değer bulunmayan öğrenci için sınav yapmadan
başarısız kararı verebilir. Komite, savunmaya uygun bulduğu tez önerisi için savunma sınavı
yaparlar ve salt çoğunlukla başarılı ya da başarısız olarak karar verir. Tez önerisinde başarısız
olan öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
çalışma planı, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarısız olarak de-
ğerlendirilen rapor, gözden geçirilerek takip eden toplantıda komite tarafından tekrar değer-
lendirilir. Verdiği raporu üst üste iki defa başarısız bulunan öğrenci aynı ya da yeni bir danış-
manla yeni bir tez önerisi verir. Böyle bir durumda, tez izleme komitesi değiştirilebilir. Tez
önerisinde belirtilen sonuçların elde edildiğine karar veren tez izleme komitesi toplantıları son-
landırır ve bundan sonra tez savunma sınavı için işlemlere başlanabilir.”

“(4) Tez önerisi üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler AD akademik ku-
rulunun önerisi ve EYK onayı ile yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora tez savunma sınavı jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edil-
diği tarihten itibaren en geç bir ay içinde AD başkanlığınca belirlenen ve EYK tarafından onay-
lanan gün, yer ve saatte tez savunma sınavını yapmak üzere toplanır. Jüri, tezi savunmaya değer
bulunmayan öğrenci için sınav yapmadan başarısız ya da düzeltme kararı verebilir. Jüri, tezi
savunmaya değer bulunan öğrenci için savunma sınavı yapar ve sınav hakkında salt çoğunlukla
başarılı, başarısız veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez savunmasında
başarısız olan veya düzeltme sonrası savunmada başarısız olan öğrenci, eski ya da yeni danış-
manla yeni bir tez önerisi vererek geçen süreler azami süreden sayılmak şartıyla, yeterliği yeni
geçmiş öğrenci statüsünde programına devam eder.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, bir ay içinde tezini mazeretsiz olarak

Enstitüye teslim etmediği takdirde azami süresini aşmış sayılır ve bu durumda mezuniyet iş-
lemleri, yalnız takip eden dönemlerde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine göre
yapılır. Ancak, tez teslim tarihinden önce belgelenen ve EYK tarafından geçerli bulunan ma-
zeretler için EYK tarafından belirtilen tarihe kadar tezini teslim eden öğrencinin mezuniyet iş-
lemleri yapılır.”
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın sanatta yeterlik prog-
ramı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır
ve azami süresinde bu dersleri başarıyla bitiremeyen öğrenciler için bu Yönetmeliğin 24 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.”

“(4) Bilimsel hazırlık programında geçen süreler hariç her yarıyıl için kayıt yaptırıp
yaptırılmadığına bakılmaksızın, sanatta yeterlik programını tamamlamanın azami süresi oniki
yarıyıl, lisans derecesi ile öğrenci kabul eden, sanatta yeterlik programını tamamlamanın azami
süresi onsekiz yarıyıldır ve bu azami sürelerde programı başarıyla bitiremeyen öğrenciler için
bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik programı kapsamındaki asgari ders yükünü tamamlayan ve enstitü
tarafından belirtilen diğer koşulları yerine getiren öğrenci için danışmanının önerisi ile yeterlik
sınavına başvurusu, AD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavına, her yarıyılda bir
kez olmak üzere yılda iki kez başvurulabilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renci en geç beşinci yarıyılın ve lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde mazeretsiz
olarak yeterlik sınavına girmeyen öğrenci azami süresini aşmış sayılır ve yeterlik sınav işlemleri
takip eden dönemlerde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır. Belirtilen
süre dolmadan önce belgelenen ve EYK tarafından geçerli bulunan mazeretler için EYK tara-
fından belirtilen tarihe kadar öğrencinin yeterlik sınav işlemleri yapılır.”

“(5) Jüri, belirtilen gün, yer ve saatte yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yeterlik
sınavını yapar. Bu sınavdan başarılı sayılmak için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 puan
almış ve sözlü sınavdan salt çoğunluk ile başarılı olmak gerekir. Yeterlik komitesi, jürinin de-
ğerlendirmesini göz önüne alarak kararını AD başkanlığına başarılı ya da başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. AD başkanlığı bu kararı yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda
tekrar sınava alınır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci tez önerisini, yeterlik sınavından sonra en geç altı ay içinde ve sınav tari-
hinden en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Komite üyeleri, söz konusu
tez önerisinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde AD başkanlığınca
belirlenen ve EYK tarafından onaylanan gün, yer ve saatte tez önerisi savunma sınavını yapmak
üzere toplanırlar. Komite, önerisi savunmaya değer bulunmayan öğrenci için sınav yapmadan
başarısız kararı verebilir. Komite, savunmaya uygun bulduğu tez önerisi için savunma sınavı
yaparlar ve salt çoğunlukla başarılı ya da başarısız olarak karar verir. Tez önerisinde başarısız
olan öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir.
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(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

çalışma planı, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarısız olarak de-

ğerlendirilen rapor, gözden geçirilerek takip eden toplantıda komite tarafından tekrar değer-

lendirilir. Verdiği raporu üst üste iki defa başarısız bulunan öğrenci aynı ya da yeni bir danış-

manla yeni bir tez önerisi verir. Böyle bir durumda, tez izleme komitesi değiştirilebilir. Tez

önerisinde belirtilen sonuçların elde edildiğine karar veren tez izleme komitesi toplantıları son-

landırır ve bundan sonra tez savunma sınavı için işlemlere başlanabilir.”

“(4) Tez önerisi üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler AD akademik ku-

rulunun önerisi ve EYK onayı ile yapılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Sanatta yeterlik tez savunma sınavı jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim

edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde AD başkanlığınca belirlenen ve EYK tarafından

onaylanan gün, yer ve tarihte tez savunma sınavını yapmak üzere toplanır. Jüri, tezi savunmaya

değer bulunmayan öğrenci için sınav yapmadan başarısız ya da düzeltme kararı verebilir. Jüri,

tezi savunmaya değer bulunan öğrenci için savunma sınavı yapar ve sınav hakkında salt ço-

ğunlukla başarılı, başarısız veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen

öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez sa-

vunmasında başarısız olan veya düzeltme sonrası savunmada başarısız olan öğrenci, eski ya

da yeni danışmanla yeni bir tez önerisi vererek geçen süreler azami süreden sayılmak şartıyla,

yeterliği yeni geçmiş öğrenci statüsünde programına devam eder.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Savunma sınavında başarılı olan öğrenci, bir ay içinde sanatta yeterlik çalışmasını

mazeretsiz olarak enstitüye teslim etmediği takdirde azami süresini aşmış sayılır ve mezuniyet

işlemleri, yalnız takip eden dönemlerde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine göre

yapılır. Ancak, tez teslim tarihinden önce belgelenen ve EYK tarafından geçerli bulunan ma-

zeretler için EYK tarafından belirtilen tarihler içinde tezini teslim eden öğrencinin mezuniyet

işlemleri yapılır.”

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/5/2012 28288
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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ KÜLTÜR UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-

ganlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Giresun Üniversitesi’ni,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu ve bütünlüğünü

sağlamak.

b) Karadeniz tarih ve kültürü ile ilgili her türlü bilgi ve belgelerin toplanması, derlen-

mesi ve değerlendirmesini yapmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırmacı kişi ve kuruluşları desteklemek, iş birli-

ğinde bulunmak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yapılan ilmi araştırma ve tez çalışmalarını yayımla-

mak.

d) Merkezin amacı ile ilgili toplantılar tertip etmek.

e) Bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmaları yo-

luyla bir bilgi ve birikimini oluşturmak.
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Merkezin görevleri

MADDE 5 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Karadeniz tarihi ve kültürü ile ilgili olarak; Selçuklu, Osmanlı, Millî Mücadele ve

Cumhuriyet Dönemlerine ait her türlü bilgi ve belgeleri tespit etmek, bunların temin edilmesini

sağlamak ve değerlendirilmesini yapmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar

düzenlemek.

c) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak, bu arşiv ve

kütüphaneye özel kuruluşlar ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma

veya kopyalama suretiyle akışını sağlamak.

ç) Merkezin görevleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği yapmak,

sempozyum, kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek.

d) Üniversitemizde yapılacak olan lisans ve lisansüstü tezler ile ve diğer ilmi araştır-

malardan Merkezin amacına uygun olanların yayınlanması ve bu maksatla diğer kurum ve ku-

ruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Karadeniz ve Giresun tarihiyle ilgili bilimsel araştırma yapanlara destek sağlamak.

f) Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akade-

mik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin sosyal bilim dallarında

görev yapan öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona

erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısına, o da bulun-

madığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bı-

rakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve Merkez çalışmalarını yürütmek.

b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
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c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurullara başkanlık etmek ve alınan ka-

rarları uygulamak.

ç) Çalışma alanlarına ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dahil beş kişiden oluşur.

Diğer üç üye; Müdür tarafından gösterilecek altı aday içinden ve Rektör tarafından üç yıl süre

ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir

nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yö-

netim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Ku-

rulu, Müdür veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının daveti üzerine ayda en az

bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

c) Personel ihtiyacını belirlemek.

ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniver-

sitenin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

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

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                             12 Ağustos 2013 – Sayı : 28733

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24



İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına,  görevlerine ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Fakülte: İstanbul Üniversitesi Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerini,
c) Merkez (İSTANBUL-THM): İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplum sağlığı alanında eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak,
b) Fakülte öğrencilerine kırsal hekimlik staj eğitimi yaptırmak,
c) Üniversite ile özel sektör ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğine

dayalı eğitim ve araştırma hizmeti sunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Fakültelerin uygulama alanında tıp eğitiminin aile hekimliği döneminde öğrencilerine

(intern) kırsal hekimlik staj eğitimi yaptırmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği esaslarına göre Fakültelere tahsis

edilmiş olan uygulama alanında toplumun sağlığına yönelik başta koruyucu sağlık hizmetleri
olmak üzere her türlü sağlık hizmetlerinin verilmesinde Fakülteler adına yönetim birimi olarak
aktif görev almak,
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c) Sağlık konusunda bilinçlendirme amacıyla okullarda toplum sağlığı konusunda eği-
tim yapmak,

ç) Bölgedeki sağlık kuruluşlarından her ay gönderilen istatistiki verileri değerlendirmek
ve yıl sonunda bölgenin sağlık düzeyi ile ilgili verileri hazırlamak ve yayınlamak,

d) Elde edilen veriler doğrultusunda bölgedeki sağlık problemlerinin neler olduğunu
ortaya çıkartmak ve bunların çözümüne yardımcı olmak,

e) Bölgedeki sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak ve sağlık kuruluşla-
rının çalışmalarını yönlendirmek,

f) Başta Fakülteler olmak üzere yurdun diğer bölgelerinde de toplum sağlığı açısından
önemli olan farklı dallardaki hastalıklara ait epidemiyolojik çalışmaları, ilgili bilim dalları ile
işbirliği içerisinde planlamak ve saha uygulamalarını yürütmek,

g) Ülkenin toplum sağlığı konusundaki güncel problemleri bilimsel yöntemler ile de-
ğerlendirecek araştırmaları yaparak sonuçlarını yayınlamak,

ğ) Toplum sağlığını yakından ilgilendiren çevre kirliliği araştırmalarını yapmak ve bu
konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

h) Kişi ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile sağlıkla ilgili eğitimler yap-
tırmak,

ı) Çevreye yönelik koruyucu hekimlik alanında halkı aydınlatmak ve mahalli idarelere
danışmanlık yapmak,

i) Sempozyum ve panel gibi toplantılar ile bölge sorunlarını kamuoyuna duyurmak,
j) Ulusal ve uluslararası eğitim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri etkin-

likler düzenlemek ve bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek,
k) Üniversite öğrenci ve personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda

danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,
(2) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim programları

sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Merkez Yönetim
Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görevi sona
eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından
verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a)  Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
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ç) Merkezin ilişkilerini diğer kurum ve kuruluşlarla yürütmek,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek,
e) Çalışma programlarını yürütmektir.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1)  Yönetim Kurulu, Müdür ile Danışma Kurulu tarafından üç yıl süre

için seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Altı üyenin ikisi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından, ikisi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalından ikisi ise Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir top-
lanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya ka-
tılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanıl-
maz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya ka-
tılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
b) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunan istişari

nitelikte bir organdır.
(2) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından konuyla ilgili araştırma ve çalış-

maları ile tanınan kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en çok otuz üyeden oluşur:
a) Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültelerinin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından seçilecek üçer öğretim üyesi,
b) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi,

Orman Fakültesi ve İşletme Fakültesinden görevlendirilen birer temsilci,
c) İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden bir temsilci,
ç) İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Kardiyoloji Enstitülerince görevlendirilecek

birer temsilci,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarından istekleri halinde belirlenecek üç temsilci,
e)  Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite içinden ve dışından Merkezin amaç

ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından yararlanılması mümkün olan kişiler arasın-
dan Rektör tarafından seçilecek temsilciler.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Mü-
dürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TEVEKKÜL KARMAN GLOBAL BARIŞ VE

DEMOKRASİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman

Global Barış ve Demokrasi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yö-
netim organlarını ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global

Barış ve Demokrasi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global Barış ve Demokrasi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global Barış ve De-

mokrasi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Direktör: İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global Barış ve Demokrasi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörünü,
ç) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Dünya Barışı ve De-

mokrasi Merkezi; demokrasi, insan hakları, eşitlik, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi konular
üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş bir merkezdir.  Merkezde, toplumsal gelişmeyi
sağlamak amacıyla, özellikle kadın ve çocuk konuları üzerinde yoğunlaşarak, başarılı bir yö-
netişim geliştirilebilmesi hedeflenmektedir.  Merkez, su kıtlığı, hijyen, sağlık, eğitim, enerji
ve beslenme gibi dünyanın önemli problemlerine karşı politika geliştirmeyi hedeflemektedir.

Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıda belirtilen alanlarda çalışma ve faaliyetleri sürdürür;
a) İnsan hakları, demokrasi, eşitlik ve başarılı bir yönetişim konusunda bilinçlenmenin

arttırılması.
b) Demokrasi, toplumsal gelişim, barış ve eğitim konularındaki global problemlerin

üzerinde durulmasına fırsat tanınması.
c) Özellikle kadın ve çocuk eşitliği üzerinde durarak, eğitim, kültür ve toplumsal gelişim

konularında gelişim sağlanması.
ç) İyi yönetişim ilkelerinin geliştirilmesi.
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(2) Merkez bu kapsamda;
a) Uygulamalı eğitim programları düzenler.
b) Konferans ve seminerler düzenler.
c) Araştırmalar, projeler yapar ve sonuçlarını araştırma raporları, makale ve kitaplar

şeklinde yayınlar.
ç) Çalışma alanıyla ilgili konularda stratejik danışmanlık hizmeti sunar.
d) Merkezin çalışma alanına ilişkin konularda elde edilen deneyimleri lisans ve lisans-

üstü seviyedeki eğitim programlarıyla ve benzer alanda çalışan diğer merkezlerle bütünleşti-
recek çalışmalar yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Dünya Barışı ve De-

mokrasi Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Direktör,
b) Danışma Kurulu.
Direktör
MADDE 8 – (1) Rektör tarafından önerilen aday Mütevelli Heyeti tarafından İstanbul

Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Dünya Barışı ve Demokrasi Merkezi Direktörü olarak
iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren direktör tekrar görevlendirilebilir.

Direktörün yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Direktör, Merkezi amaçları doğrultusunda yönetir.
(2) Danışma Kurulunun ve Üniversite akademik birimlerinin önerileriyle yıllık faaliyet

programını oluşturur ve faaliyet programının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak bütçe
önerisini hazırlar. Merkez bütçesi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Müte-
velli Heyetine Rektör tarafından sunulur.

(3) Direktör, onaylanan faaliyet programını uygular, çalışmaları denetler. Her yılsonun-
da, Merkezin gerçekleşen tüm etkinlik ve çalışmalarını içeren faaliyet raporunu hazırlayarak
Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.

Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetlerine yön vermek ve değerlendir-

mek üzere Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla Dünya Barışı ve Demokrasi ala-
nında temayüz edenler arasından seçilecek en az yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Direk-
törün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(2) Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ve Merkez Direktörü, Danışma Kurulunun doğal
üyesidir. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

(3) Danışma Kurulu üyeliğinin görev süresi iki yıldır. Dönemini tamamlayan üyeler
yeniden seçilebilir. Süresinden önce ayrılan üyelerin yerine, yeni üyeler seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan

fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri

arasından iki kişiyi yardımcı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcılarından biri, Müdürün bu-

lunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresi

bitince, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütül-

mesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları ara-

sından Merkez Müdürü tarafından önerilen iki kat aday arasından Rektör tarafından seçilen ve

görevlendirilen altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Üniversitedeki her fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve

meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca belirlenen ve Rektör

tarafından görevlendirilen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-

dır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üye-

lerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/7/2010 27652
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ordu Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci
ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tıp doktorluğu öğretiminde; sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönemi başarama-
yan öğrenci bir üst döneme devam edemez ve her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik
dersler, bir önceki dönemin tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı ders-
lerdir. Tıp Fakültesinde bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin (ı) bendindeki dersler ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır.”

“(3) Öğrenci dönem I, II ve III’de kaldığı dönemi; IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları
tekrarlar. Stajlarını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder. Dönem I ve II’de ders
geçme sisteminin uygulandığı derslerden başarısız olan öğrenciye, bu ders veya dersleri sonraki
dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1
notu almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara
sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak; bu derslerden başarılı olmadan dönem
VI aile hekimliği dönemine başlayamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan faz-
lasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve o ders kurulu
sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda Yönetim Kurulunca kabul
edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler o ders kurulundan
mazeret sınavına alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin mevcut dördüncü fıkrası üçüncü
fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci, mazeret veya sağlık raporları ile ilgili her türlü müracaatlarını, mazeretin
bitimini izleyen bir hafta içinde Tıp Fakültesinin öğrenci işleri bürosuna bildirmek zorundadır.
Yönetim Kurulu; öğrencinin her türlü mazeretini, kabul veya gerekçe göstererek ret edebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Anabilim dalları, bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bü-
tünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belir-
lenirken baraj uygulanmaz.”

“(7) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla
olan dönem I, II, III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılır. Bu durumda
öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğ-
rencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı di-
lekçe ile başvururlar. Bu takdirde dönem sonu başarı notu değerlendirilmesinde, bu Yönetme-
liğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki hükümler uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dönem VI’da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim da-
lına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları
göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki not
sistemine göre başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik
ortalamaya katılmaz. Dönem VI’daki devam zorunluluğu ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesi hükümleri uygulanır.”
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“(4) Dönem VI öğrencilerinin; yapılan stajlardan başarısız olduğu takdirde son stajın
bitiminden sonra bu stajlardan başarılı oluncaya kadar staj tekrarı zorunludur. Sınırsız hak kul-
lanma durumunda olanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Geçer notlar şunlardır:
Puanlar Notlar Dereceler Katsayılar
92-100 A1 Mükemmel 4.00
84-91 A2 Pekiyi 3.50
76-83 B1 İyi 3.00
68-75 B2 Orta 2.50
60-67 C Orta 2.00

G Geçer; ders geçme sisteminin uygulandığı dersler için, Dö-
nem VI’da başarılı olduğu stajlar için.

M Muaf; yatay geçiş ile gelen ve ders muafiyeti yapılan öğ-
rencilerin daha önceki önlisans/lisans programları eğitiminde aldığı derslerin karşılığı.

b) Geçmez notlar şunlardır:
1) F1 Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
2) F2 Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
3) F4 Sınav değerlendirmesi 0-59 arasında, başarısız; Dönem VI’da başarısız olduğu

stajlar için.
4) E Mazeretli geçmez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 21/A maddesi eklenmiştir.
“İlişik kesme
MADDE 21/A – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eği-

tim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili yönetim kurulu kararıyla
Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile di-
ğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması.

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılma-
dığının anlaşılmış olması.

c) 2547 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde.
(2) Kendi isteğiyle yazılı olarak başvuranların kaydı silinir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

16/7/2010 27643

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/3/2011 27889
2- 2/8/2012 28372
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Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (TÖMER): Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Namık Kemal 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) Türkçeyi öğretmek, dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek

bunları uygulamak.
b) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri

gibi kültür eserlerini incelemek.
c) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu

alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak,
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b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak,

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek,

ç) Türkçeyi yabancılara en iyi şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak
amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek,

d) Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliş-
tirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak ça-
lışmalar yapmak,

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, sesli ve görüntülü kasetler hazırlamak;
kitap, dergi, bülten, rapor, proje ve broşür yayımlamak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türk Dili, Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki
tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalış-
malarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçenin yabancılara öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer
dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,
h) Dil sınavları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
c) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konu-

larla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle
görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve

birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

yapmak.
(3) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, ge-

liştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önereceği Merkezde görev yapan öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi üç

yıldır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş

öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlen-

dirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye

görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak,

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek,

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek,

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak,

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek,

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler ko-

nusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci
maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Staj Komisyonu tarafından kabul edilen staj dosyaları, kabul tarihinden itibaren
iki yıl süreyle saklanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2012 tarihli ve 28193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) G notu; kredisiz derslerden geçen ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğ-
rencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/12/2011 28129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/2/2012 28193
2- 21/5/2012 28299
3- 8/11/2012 28461

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/2/2012 28193

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/5/2012 28299
2- 2/6/2013 28665
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2005 tarihli ve 25958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Merkez Müdürü; Merkez ve Merkeze bağlı ünitelerde tam gün statüsünde
çalışan profesör ve doçentler arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Mü-
dürü yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünce, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere; Üniver-
sitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından altı müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı)
olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Merkez Müdürü görevi başında bu-
lunmadığı zamanlarda, yerine merkez müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi
altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevin-
den ayrılması halinde merkez müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Tıp Fakültesi Dekanı, Merkez

Müdürü, Merkez Müdürünün önereceği merkez müdür yardımcılarından birisi, Merkezin ça-
lışma alanı ile ilgili konularda görev yapan cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri bölüm başkan-
ları ve Merkezde çalışan birimi olan cerrahi, dahili ve temel tıp bilimlerindeki öğretim üyele-
rinin kendi aralarından seçeceği birer öğretim üyesi olmak üzere toplam on üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rek-
törün bulunmadığı zamanlarda kurula hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısı, Rektör Yardım-
cısının katılmadığı toplantılara Dekan, Dekanın da katılmadığı toplantılara Merkez Müdürü
başkanlık eder. Kurulun raportörlüğünü oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür. Yö-
netim Kurulu; Başkanın daveti üzerine ayda en az bir kez olağan veya en az iki üyenin gündemi
belirten yazılı başvurusu üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-
luğu ile alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Merkeze bağlı olarak çalışan; sağlık hizmetlerinde görevli, ünitelerinde

bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer
idari birimler yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Yukarıda belirtilen servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri; o dalda uzmanlık eği-
timini tamamlamış Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında öngörülen niteliklere uyan uzman
tabip bir öğretim üyesinin bilimsel ve akademik sorumluluğunda, Tıp Fakültesi anabilim dalına
bağlı olarak çalışır. Anabilim dalı başkanı aynı zamanda ilgili servis, poliklinik veya laboratu-
varın sorumlusudur, ancak gerekli olduğunda başka uzman tabip bir öğretim üyesi de görev-
lendirilebilir. Anabilim dalı başkanı servis, poliklinik veya laboratuvar birimlerinin işleyişinde
aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Birinci fıkrada yer alan idari ünite ve birimlerin; görevleri, buralarda görevlendirilecek
kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma şekline ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitlerine ve işleyişine ilişkin esas-

ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araş-

tırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) İşletme Müdürü: Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Sayman: Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Muhasebe Müdürünü,

e) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyet-

lerde bulunur.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, plan, proje, araştırma, prototip geliştirme ve benzeri

hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek,

kurslar açmak, pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem, bilgisayar yazılımı ve donanım

ve benzeri konularda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, donanım, yazılım üretmek

ve pazarlamak, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve kalibras-

yon yapmak ve her türlü danışmanlık vermek.

b) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerle-

rinin üretim, bakım ve onarımını yapmak, uygulama eczanesi, uygulama oteli ve mevzuatın

öngördüğü gerekli benzeri tesisleri kurmak, işletmek.
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c) Her türlü iş ve hizmet ile canlı materyal, tarım ve sanayi ürünleri, uzay ve bilişim

teknolojilerine ait ürünleri ve diğer malları üretmek, elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre pazarlamak, satımını yapmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.

ç) Tarım, gıda, sanayi, kimya, ilaç ve diğer ilmi konularda özel kuruluşlarca üretilen

çeşitli mal ve hizmetlerin standartlara uygunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre,

analiz ve ölçümler yapmak, raporlar düzenlemek, projeler hazırlamak veya uygulamak, araş-

tırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinde bulunmak, üçüncü kişilere AR-GE desteği vermek,

bu konularla ilgili olarak akredite laboratuvarlar kurmak ve bunları işletmek.

d) Bu Yönetmelik kapsamında olmak şartı ile iş ve hizmet üretmek, kitap, resim, heykel,

senaryo, müzik ve benzeri eserleri yaratmak, bunların satışını yapmak, her türlü basın yayın

işlerini yapmak, fuar, sergi alanları açmak.

e) Diş Hekimliği Fakültesinde ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü

muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretim başta olmak üzere diş hekimliği ile

ilgili iş ve hizmetleri yapmak.

f) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

g) Faaliyet alanına giren işlere ait oluşan patent, faydalı model, marka veya fikir ve

sınai haklar konusuna giren ve eserleri tescil ettirmek, bunları tamamen ya da kısmen kirala-

mak, satmak ya da kullandırmak.

ğ) Faaliyet konusu işlemleri gerçekleştirmek üzere her türlü menkul, hizmet, sarf mal-

zemesi almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

h) Üniversite tarafından açılacak yeni fakülte, enstitü, yüksekokul gibi birimlerin faa-

liyet konuları ile ilgili olarak gelir getirici faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve Organları

Yönetim

MADDE 6 – (1) İşletmenin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya ta-

mamen belirlediği sürede Rektör yardımcılarına ve/veya İşletme Müdürüne devredebilir.

İşletme Müdürü ve görevleri

MADDE 7 – (1) Döner Sermaye İşletme Müdürü Rektör tarafından atanır.

(2) İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik çerçevesinde genel

esaslara göre yürütmek.

b) Rektörce karar verilen, döner sermaye memurlarının işe alınmasını, atanmasını, ter-

filerini ve işten çıkarılmalarını yapmak. İşletme personelinin görev ve iş bölümünü yapmak,

bunların özlük haklarını düzenlemek, izlemek ve denetlemek.

c) Döner sermaye işletmesinin verimli çalışması için strateji geliştirmek, programlar

yapmak ve öngörülen hedeflere ulaşılmasını sağlamak.

Sayman ve görevleri

MADDE 8 – (1) Döner sermayenin mali işleri ile muhasebe işleri Rektörce atanacak

Sayman tarafından yürütülür.
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(2) Saymanın görevleri şunlardır:
a) İşletmenin bütçesini yapmak, muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak, ödemeleri hak

sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil etmek.
b) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzları yasal mevzuata uygun

şekilde tutmak ve saklamak.
c) Ambar ve ayniyat işlerini yapmak, demirbaş ile malzemelerin saklanmasını, korun-

masını sağlamak, demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak.
ç) İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağ-

lamak, banka ve kasada bulunan paraların ve kıymetli evraklarının kontrolünü yapmak.
d) Mali yılın bitimini izleyen 3 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bi-

lançosunu düzenleyerek Rektöre sunmak.
e) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hususlar

Sermayesi

MADDE 9 – (1) İşletmenin sermaye limiti 5.116.332,94 –TL’dir. Mütevelli Heyet Ka-
rarı ile limit arttırılabilir.

Gelirler

MADDE 10 – (1) Döner Sermaye işletmesinin gelirleri şunlardır:
a) Faaliyet alanında bahsedilen hususlardan dolayı vermiş olduğu hizmet veya üretmiş

olduğu ürünlerden elde ettiği gelirler.
b) Bağış ve yardımlar.
c) Sair gelirler.
Giderler

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde sağlanan
faaliyetlerin giderleri düşüldükten sonra kalan gelirlerin Rektörce uygun görülen bir kısmı gelir
sağlayan fakülte veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ve ilgili birimin öğ-
retim üyesi, görevlisi ve çalışanlarına dağıtılır. Kalan kısmı ise 10 uncu maddenin birinci fık-
rasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan gelirlere eklenerek Mütevelli Heyetin belirleyeceği yerlere
harcanır.

Bütçe işlemleri

MADDE 12 – (1) Döner Sermaye İşletmelerinin bütçe dönemi mali yılıdır. Bütçe ta-
sarısı, işletme müdürü ve sayman tarafından hazırlanarak en geç Kasım ayı başına kadar Rek-
töre sunulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 12/9/1999 tarihli ve 23814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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       YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Ağustos 2013 
PAZARTESİ Sayı : 28733 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Dosya No: 2013/253 Esas 
 2013/427 Karar 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Mohamad ve Safıeh oğlu, 1979 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan 
Khalıl Alkhalıl hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
28.05.2013 tarih ve 2013/253 esas 2013/427 karar sayılı ilamı 3000 TL. ve 80 TL. Adli para 
cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 
Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve 
Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden 
dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5995 

————— 
Dosya No: 2013/299 Esas 
 2013/432 Karar 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında ; sanık Mohamad Hanıf ve Zınab oğlu, 1987 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı 
olan Khalıl Khalıl hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
28.05.2013 tarih ve 2013/299 esas 2013/432 karar sayılı ilamı 6000 TL. ve 80 TL. Adli para 
cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 
Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve 
Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden 
dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5997 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/416 
Karar No : 2013/147 
Sanık Kimliği : İsmail GÜNEŞ, (T.C.Nu: 52519320940); Duran ve Berat oğlu, 1987 

d.lu, Konya, Ereğli, Şinasi Mah. nüfusuna kayıtlı. TERHİSİNDE; 
Konya, Ereğli, Üçgöz cad. Şahit Korhan Bedel sok. Nu: 30 adresinde 
oturur. Hatay, Yayladağı, 3. Hd. Tb. 7 nci Hd. Bl. K.lığı emrinde görevli 
1987/3 tertip P. Er iken TERHİSLİ 

Suç : Firar 
Suç Tarihi : 16.05.2008-05.06.2008 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 06.03.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 
Sanık İsmail GÜNEŞ' in 16.05.2008-05.06.2008 tarihleri arasında temadi eden firar 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren 
BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 
5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY 
HAPİS CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 05.06.2008 - 07.06.2008 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 09.06.2008 - 
27.08.2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK' nın 63 ncü maddesi uyarınca 
mahkumiyetinden indirilmesine, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 
alınarak, hükümlü hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 
50/1-a ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para 
cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ALTIBİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 
hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme 
güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 
varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan 
nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte 
ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 
yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (ihtar yapılmadı.) 

Hükümlü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına ve 
netice ceza hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasına kanuni imkânsızlık nedeniyle YER 
OLMADIĞINA, 

Sanığın tekrar suç işlemeyeceği yönünde Mahkememizce olumlu kanaat oluşmadığından 
sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA, SANIK MÜDAFİİNİN 
YÜZÜNE KARŞI karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci ve 197. 
maddeleri gereğince kararın hükümlüye, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya 
tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde 
asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi 
müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme 
veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri 
Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. Yukarıda 
yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/324 
Karar No : 2013/140 
Sanık Kimliği : Rıdvan KIZILTAŞ, Emin ve Emine oğlu, 01.01.1991 doğumlu, Iğdır 

Merkez Karaçomak köyü nüfusuna kayıtlı. Karaçomak Köyü No:111 
Iğdır adresinde ikamet eder. Suç tarihinde; Adana İncirlik 10 ncu 
Tanker Üs Des.Gr.Uçs.Tb. K.lığı emrinde görevli iken TERHİSLİ. 

Suç : Üste Fiilen Taarruz 
Suç Tarihi : 05.06.2011 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 01.03.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 
1.) Sanık Rıdvan KIZILTAŞ'ın 05.09.2011 tarihinde üste fiilen taarruz suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 91//1. Maddesinin az vahim hal cümlesi gereğince 
TAKDİREN ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 
gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA. 

Sanığın kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması yargılama sürecindeki 
davranışları birlikte değerlendirildiğinden sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde 
mahkememize olumlu kanaat gelmesi ve giderilebilecek bir zararın mevcut olmaması nedeniyle 
CMK"nun 231/5.maddesi 

Gereğince sanık hakkındaki hapis cezasına ilişkin olarak HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 
ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 
(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 
ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 
takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

Beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemediği takdirde sanık hakkındaki bu 
davanın CMK"nun 231/10.maddesi gereğince ortadan kaldırılarak DAVANIN 
DÜŞÜRÜLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 
bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 
için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 
İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 
yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 
bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

İş bu karar duruşma hâkimi Hâkim Teğmen Faruk SAVAŞ, iddia makamında Askeri 
Savcı Hâkim Tğm. Turan Yiğit DOĞAN ve tutanakta Svl.Me. İbrahim DAL oldukları halde 
sanığın YOKLUĞUNDA açıkça okundu, usulen anlatıldı. 

İş bu karara karşı CMK.nun 231/12.maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğinden 
itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise 
Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi 
Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri 
Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı 
Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/80 
Karar No : 2013/228 
Sanık Kimliği : Metin GÜNEŞ (T.C.Kimlik Nu: 59476287446); İbrahim ve Muteber 

oğlu, 15.06.1984 Kadıköy doğumlu. Ordu İli Çaybaşı İlçesi İlküvez-
Güzelyurt Mahallesi nüfusuna kayıtlı. İstanbul-Sultanbeyli Hasanpaşa 
Mahallesi Hasan Basri Beyazıt Sokak No: 3 Daire:2 adresinde ikamet 
eder. Suç tarihinde; Hatay-İskenderun, 2. Mekanize Piyade Tabur 
Komutanlığı emrinde görevli 1984/1 tertip P.Er iken terhisli. 

Suç : Tekerrür Eden Firar 
Suç Tarihi : 08.11.2005-21.12.2005 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 26.03.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 
1. Sanık terhisli P.Er Metin GÜNEŞ'in 08.11.2005-21.12.2005 tarihleri arasında tekerrür 

eden firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-a maddesi gereğince 
takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 
gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 
alınarak, hükümlü hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 
50/1-a ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para 
cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ALTI BİN (6000) TL ADLI PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan 
nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme güçlüğü 
çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 
sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan nihai adli para 
cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 
yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Sanığın tayin edilen cezası hakkında T.C.K nun 58/7 nci maddesi uyarınca mükerrirlere 
özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına ve 
netice ceza hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasına kanuni imkânsızlık nedeniyle YER 
OLMADIĞINA, 

2.Sanığın 21.12.2005-09.01.2006, 13.01.2012-14.01.2012 tarihleri arasında nezarette, 
09.10.2006-17.10.2006 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürenin T.C.K nun 63/1 nci 
maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden indirilmesine, 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 
karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci ve 197. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya 
ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 
1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 
bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe 
ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak 
bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen 
tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 6678 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/944 
Karar No : 2013/470 
Sanık Kimliği : Sezcan DERER (T.C.Kimlik Nu: 36742207438): Hasan ve Fatma oğlu, 

01.12.1986 Çameli doğumlu. Denizli İli Çameli İlçesi Cevizli Köyü 
nüfusuna kayıtlı. Suç tarihinde; Hatay-İskenderun, 39.Mknz.P.Tug.Kh. 
ve Kh. BI. K.lığı emrinde görevli 1986/1 tertip P.Er iken terhisli. Halen; 
Denizli-Çameli, Cevizli Merkez No: 361 adresinde ikamet eder. 

Suç : İzin Tecavüzü 
Suç Tarihi : 12.03.2007-22.03.2007 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 04.06.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 
Hükümlü terhisli P.Er Sezcan DERER'in 12.03.2007-22.03.2007 tarihleri arasında izin 

tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-b maddesi gereğince 
takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün altı haftalık yasal süre içerisinde kendiliğinden birliğine katılış yaptığı 
anlaşıldığından tayin edilen cezasından 1632 sayılı As.C.K.'nın 73. maddesi uyarınca 1/2 oranında 
indirim yapılarak sanığın ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K' nın 62/1 nci 
maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 
alınarak, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 50/1-a 
ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına 
çevrilerek sanığın NETİCETEN ÜÇ BİN (3000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 
hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme 
güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 
varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai 
adli para cezasının sanıktan, 10 ayda ve birbirini takip eden 10 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 
yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Hükümlü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına ve 
netice ceza hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasına kanuni imkânsızlık nedeniyle YER 
OLMADIĞINA, 

Askeri Savcılığın talebine uygun HÜKÜMLÜNÜN VE HÜKÜMLÜ MÜDAFİİNİN 
YOKLUKLARINDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci ve 197. 
maddeleri gereğince kararın hükümlüye, hükümlü müdafiine, Askeri Savcıya ve komutana 
tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 
gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu 
cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri 
mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan 
ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 6679 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
10 ADET YAKIT SAYACININ TEMİN EDİLİP MONTAJININ YAPILIP DEVREYE 

ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks:(0344)524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
A- a) İhale Kayıt - Dosya No : 2013/104489 -- 2013/59 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1-2-3 ve 4. Ünitelere 2 şer adet ve 2 adet de yedek 

olmak üzere toplamda 10 adet yakıt sayacının temin 
edilip montajının yapılıp devreye alınması işi. 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) İhale tarihi ve saati : 28/08/2013    Saat: 14.00 
e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin 
    yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR870001500158007287757271 

Afşin Ziraat Bankası  
  Şb.TR170001000390377120435440 nolu hesaba 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.  
5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14:00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 
11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 6818/1-1 
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1 ADET KÖMÜR EBATLANDIRICI SİSTEMİNİN TEMİNİ VE MONTAJININ  
YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Tınaz Bağyaka hattı 

kömür alım bunkerlerinin altına İşletme tarafından belirlenecek hat üzerine 1 adet Kömür 
ebatlandırıcı sisteminin temini ve montajının yapılması işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/97910 
1 - İdarenin 
a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğünün ihtiyacı olan Tınaz Bağyaka hattı 
kömür alım bunkerlerinin altına İşletme tarafından 
belirlenecek hat üzerine 1 adet Kömür ebatlandırıcı 
sisteminin temini ve montajının yapılması işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  
c) Teslim tarihi  : -Ebatlandıcı kırıcı ve tüm malzemelerin işletmeye 

gelme süresi 120 gün  
  - Demontaj ve montaj süresi yer tesliminden itibaren 

60 takvim günüdür.  
  - Toplam süre 180 Gün 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  
b) Tarihi ve saati : 03.09.2013. 14.00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin 
yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 
0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 
sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 
İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 03.09.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6388/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 
1 - Üniversitemizin mülkiyetine ait Gelibolu Hamzakoy Uygulama Oteli 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi hükümleri gereğince kapalı teklif usulü suretiyle satışı 
yapılacaktır. 

2 - İhale 23/08/2013 Cuma günü Saat: 10.00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörlüğü İhale Odasında yapılacaktır. 

3 - İştirakçilerden istenilen belgeler, 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
a - İhaleye Başvuru Dilekçesi ve İkametgâh belgesi, 
b - Nüfus cüzdan sureti, 
c - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, ek teminat için teminat mektubu veya 

makbuzu, 
d - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
a - Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

b - Noter tasdikli imza sirküsü, 
c - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, ek teminat için teminat mektubu veya 

makbuzu, 
d - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
4 - İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odasında 
yetkili memura teslim etmeleri şarttır. İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri 
dâhilinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
İhale Bürosunda görülebilir ve ayrıca 286-2181818 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. 
Şartnameler istenildiğinde ücretsiz olarak fotokopisi iştirakçilere teslim edilebilir. 

5 - Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 
6 - İlan Olunur. 
 

Sıra 
No 

Cinsi Yüzölçümü 
Muhammen Satış 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 
İhale Tarihi Saati 

1 Arsa 2.278,12 m2 3.300.000,00 TL. 99.000,00 TL. 23/08/2013 10.00 
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Kampüsü 
Çanakkale Tel: 286-218 00 18 Fax: 286-218 05 17 6835/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
“Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah. 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 

yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın peşin olarak satışı “ 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Muhammen Bedel : 5.389.458,30TL 
Geçici Teminat %3 : 161.683,75.-TL 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde : 27.08.2013 SALI günü saat 15:00 de yapılacaktır. 
Şartname ve ekleri : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şartname 

Hazırlama Şb. Müd.de görülebileceği gibi 1.000,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir. 
 

S. 
No İlçesi Mahallesi 

Ada 
No 

Parsel 
No Yüzölçümü 

Belediye 
Hissesi İmar Durumu 

1 Osmangazi Alaşar 4491 49 6.303,46 m2 Tam Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanı 

Hmaks =Serbest 
E:1,50 

 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 

1. İmza Sirküsü 1. İmza Sirküsü 

2. Vekil ise Vekaletname 2. Vekil ise Vekaletname 

3. Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 
Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 
Sirküsü 

3. Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 
Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 
Sirküsü 

4. Ticaret ve San. Odası Belgesi 4. Nüfus Cüzdan Sureti. (T.C. Kimlik 
Numaralı) 

5. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 5. İkametgah Senedi 

6. Şartname Alındı Makbuzu 6. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 

 7. Şartname Alındı Makbuzu 

 
İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:30’a kadar Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şartname Haz. Şb. 
Md. Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi/ 
Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr 6817/1-1 
—— • —— 

YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE YAPILACAK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
04 Temmuz 2013 tarih 28697 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 12.08.2013 tarihinde 

saat 11.30’da zarf teslimi yapılacak, 13.08.2013 tarihinde saat 14.30’da açık eksiltmesi yapılacağı 
duyurulan İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, Hobyar Mah. 422 Ada, 31 parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerindeki kargir binanın (Eminönü İş Hanı) yap-İşlet-devret modeli ile ihalesi iptal 
edilmiştir.  6908/2/-1 
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BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN  
SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin; 
a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş 
b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 
c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu Satışın ; 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı Sıcak Su Formundaki Isı Enerjisinin Satışı-

miktar ihale dokümanında belirtilmiştir. 
3 - İhalenin yapılacağı; 
a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğün İhale Toplantı Salonu. Afşin/Kahramanmaraş  
b) Tarihi ve saat : 19/08/2013 tarih, saat 14:00 :  
  (Dosya No : AEBS 2013/36 ) 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterleri 
4.1. İhaleye Katılma şartları ve istenilen belgeler; 
4.1.1. Tebligat adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası. 
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi gerçek kişi ise vergi numarası.  
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi 

ise imza beyannamesi. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat. 
4.1.6. Vekâleten ihaleye katılımda noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi. 
4.1.7. Şartname aldığını gösterir belge.  
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim belgesi. 
4.1.9. İhale dokümanın okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış satış 

teklif isteme şartnamesi, teknik şartname ve sözleşme tasarısı. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) 
karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8 - İhaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez. İstekliler tekliflerini birim bedel üzerinden 
TL/kWth olarak vereceklerdir. 

9 - Teklifler 19/08/2013, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı 
İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Ancak açık arttırım sırasında yetkili bulunması zorunludur. 

10 - İstekliler ihaleye katılabilmek için 15.000,00 TL tutarında geçici teminat verecektir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde teknik ve satış şartnamesindeki hükümler 

aynen geçerlidir. 6797/1-1 
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KUZEY MARMARA SABİT AÇIK DENİZ PLATFORMLARI VE DENİZ BORU HATLARI 
İÇİN İLERİ TEMEL MÜHENDİSLİK VE DİZAYN ÇALIŞMALARI VE AÇIK DENİZ 

YAPILARI İÇİN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) "Kuzey Marmara Sabit Açık Deniz Platformları ve Deniz 

Boru Hatları İçin İleri Temel Mühendislik ve Dizayn Çalışmaları (AdvFEED Çalışmaları) ve 
Açık Deniz Yapıları İçin Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri" işleri için nitelikli firmalardan 
kapalı teklif toplayacaktır. AdvFEED Çalışmalarının sonuçları, Kuzey Marmara sabit açık deniz 
platformları ve boru hatları mühendislik, satın alma, inşaat ve yerleştirme işleri için başkaları ile 
ePCI tarzda yapılacak bir anlaşmanın temel ve teknik gerekliliklerini oluşturacaktır. 

TPAO, kapasite artırım çalışmaları başlatılan Kuzey Marmara yer altı doğal gaz depolama 
operasyonlarını desteklemek ve projenin deniz elemanlarını oluşturmak üzere Marmara Denizi'nin 
kuzeyinde, Silivri/İstanbul açıklarında 25 m ve 46 m su derinliğinde iki adet insansız sabit açık 
deniz platformunu ve ilgili boru hatlarını yerleştirmeyi planlamaktadır. 

Teklif Sahipleri, ilgili Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 10 ay içerisinde 
tamamlanması gereken AdvFEED Çalışmalarının icrası için sabit bir götürü bedel teklif 
edeceklerdir. Teklif Sahipleri aynı zamanda 4 yıl yürürlükte kalacak ilgili Sözleşme'nin ifası 
süresince TPAO'nun zaman zaman ihtiyaç duyabileceği açık deniz yapılan için birim fiyatlar 
üzerinden gerçekleştirilecek mühendislik ve danışmanlık hizmetleri için personel ücret tarifesi 
tekliflerini de sunacaklardır. 

İhaleye katılım, eşit şartlarda olmak üzere, bağımsız veya İş Ortaklığı olarak iştirak 
edecek tüm gerçek ve tüzel kişilere, uluslararası düzeyde açıktır. Konsorsiyumların ihaleye 
katılımı kabul edilmeyecektir. 

İhaleye katılmaya uygun bulunmak için Teklif Sahipleri, ilgili Sözleşmenin etkin bir 
şekilde ifası için gerekli yasal, teknik ve mali gereklilikleri karşıladıklarını TPAO'yu tatmin 
edecek şekilde ispatlamaya zorunludurlar. 

TPAO tekliflerin bazılarını, tümünü veya bir bölümünü reddetme, en düşük fiyatı sunan 
tekliften başkasını kabul etme veya herhangi bir zaman ihaleyi iptal etme hakkını elinde tutar. 

İhaleye İlişkin Bilgiler 
1) İdare : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. 
a) Adres : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM DAİRE 

BAŞKANLIĞI SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2180. CAD. NO: 86 
ÇANKAYA 06100 ANKARA/TÜRKİYE 

b) Telefon Numarası : 0312 207 3116 
c) Faks Numarası : 0312 286 9017 
d) Elektronik Posta Adr. : ssaral@tpao.gov.tr 
2) İhale Konusu İş : Kuzey Marmara Sabit Açık Deniz Platformları ve Deniz Boru 

Hatları İçin İleri Temel Mühendislik ve Dizayn Çalışmaları ve 
Açık Deniz Yapıları İçin Mühendislik ve Danışmanlık 
Hizmetleri. 

a) Süresi : AdvFEED Çalışmaları 10 (on) ay içerisinde gerçekleştirilip 
tamamlanacaktır. 

  Sözleşmenin süresi yürürlük tarihinden itibaren 4 (dört) yıl 
olacaktır. 

b) Tekliflerin Teslim Yeri : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİ 
SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2180. CAD. NO: 86 ÇANKAYA 06100 
ANKARA/TÜRKİYE 

c) TPAO'ya Bilgi Talebi Süre Bitimi: 17/09/2013 @ 17:30 (Yerel Saat) 
d) TPAO Tarafından Açıklama Yayımlanması Süre Bitimi: 23/09/2013 @ 17:30 (Yerel Saat) 
e) Teklif Teslimi Süre Bitimi: 02/10/2013 @ 10:00 (Yerel Saat) 
f) Tekliflerin Açılma Oturumu: 02/10/2013 @ 10:10 (Yerel Saat) 
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3) İhale Dokümanları bedelsiz olarak aşağıda verilen adreste görülebilir veya kısmi olarak 
TPAO'nun www.tpao.gov.tr adresinde ihale ilanları sayfasından elektronik olarak indirilebilir: 

TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI, Kat 11, Oda No 
1109. 

4) İhale Dokümanları yukarıda verilen aynı adresten net 250 ABD Doları ücret karşılığı 
satın alınabilir. 

Ödemelerin TPAO'nun aşağıda verilen banka hesabına yapılması ve ödeme dekontunun 
başvurunun tamamlanması için yapılan ödemenin kanıtı olarak sunulması gerekmektedir. Teklif 
Sahiplerinin, bu ihale çerçevesinde Teklif sunabilmeleri için resmi İhale Dokümanlarını satın 
almaları zorunludur. 

TPAO Banka Hesabı (ABD Doları): Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Ankara Kurumsal 
Merkezi Şubesi IBAN: TR18 0001 5001 5804 8000 9227 84 SWIFT: TVBATR2A 

5) İhale Dokümanları, talep halinde Türkiye veya bir başka ülkedeki adrese kargo ile 
gönderilebilir. İhale Dokümanlarının kargo masrafları dahil ücreti Türkiye için net 275 ABD 
Doları, Türkiye dışındaki adresler için ise net 350 ABD Doları'dır. İhale Dokümanlarını satın 
alma talebi, ödemeye ilişkin havale dekontunu ek yaparak, gönderenin adnı, bilgilerini ve tam 
teslimat adresini de içeren resmi bir mektup olarak hazırlanmalı ve mektup, dokümanların 
hazırlanmasını başlatmak üzere TPAO'ya faks veya kargo yolu ile gönderilmelidir. TPAO İhale 
Dokümanlarını belirtilen adrese iki iş günü içerisinde kargo ile gönderecektir. Kargo işini yürüten 
firma tarafından kaynaklanacak geç teslimat, dokümanların bir bölümünün veya tümünün zarar 
görmesi veya teslimatın yapılamamasından TPAO hiç bir durumda sorumlu tutulamaz ve İhale 
Dokümanları kargoya verildiği zaman itibariyle istekliye eksiksiz olarak teslim edilmiş 
sayılacaktır. 

6) TPAO bu ihale ile ilgili, cezalar ve yasaklamalar hükümleri hariç olmak üzere, 4734 ve 
4735 sayılı kamu ihaleleri ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarına tabi değildir. 

 6904/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILIGÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 50,00.- TL ile en çok 48.455,00.- TL arasında değişen; 
21/08/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00- TL en çok 
4.846,00- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 22 grup eşya (Makaron, sigara filtresi, 
kuaför malzemesi, tavan dekorasyon, sensör lambaları ve toz şeker vb.) açık artırma suretiyle, 
Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 
Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 22/08/2013 günü saat 10.00'da satışa sunulacaktır. 
Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 
ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan 
ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dahil) bedel 
karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 6787/1-1 
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ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Mardin Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Mardin Merkez I. Kısım Organize Sanayi 
Bölgesine ait altyapı ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Mardin OSB Bölge Müdürlüğü İstasyon/MARDİN 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mardin Merkez I. Kısım Organize Sanayi Bölgesine ait 

yol ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı 
ikmal yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : MARDİN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 20.007.000.-TL  
f) Geçici teminatı : 1.400.490.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 27/08/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan   

1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya 
postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Mardin 
Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Mardin OSB Bölge Müdürlüğü 
İstasyon/MARDİN adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 
826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6846/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER 
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 
Görev Yeri: DHMİ (Taşra)  
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:  
- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 12 adet. 
- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 106 adet. 
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 07-08 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personeli Seçme 

Sınavı. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 
26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve 
Derecelendirme Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz açıktan 
atama ile personel alınacaktır. 

Asistan hava trafik kontrolör adayları için,  
a) T.C. vatandaşı olmak,  
b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak 
c) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık 

raporu almak, 
(aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 

Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır. )  
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,   
e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,   
f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara 

ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve 
aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır 
ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.) 

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,  
a) T.C. vatandaşı olmak,  
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 23/12/2013 tarihi itibariyle, 27 yaşından 

gün almamış olmak, (23/12/1987 ve sonrasında doğmuş olmak.) 
c) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, 
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ç) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık 
raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol 
Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır.) 

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak. 

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek, 
f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara 

ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve 
aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır 
ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler. ) 

 g) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde KPDS/YDS sınavından en az 70 veya YÖK 
tarafından yayımlanan denklik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
- Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli 

seçme sınavı veya 
- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test 

etmeye yönelik yazılı sınav ve 
- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 

bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi 
özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli 
seçme programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır.  

Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması 
nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır.  

Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları 
puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. 

Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden 
(www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle 
birlikte 12/08/2013-02/09/2013 Tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki 
gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER: 
a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi,  
b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf, 
c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı, 
ç) İngilizce dilinde KPDS/YDS sınavından en az 70 veya YÖK tarafından yayımlanan 

denklik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (Sadece Aday 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için başvuranlar) 
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Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü 
sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir. 

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER: 
a) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)  
b) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş 

ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna 
dair beyanı.  

c) Adli sicil kaydı beyanı 
ç) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf, 
d) ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (Öncelikle Sınavda başarılı 

olan ilk 106 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için), 
e) Hizmet belgesi (Sadece Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için) 
f) Mal Bildirim Formu.(Önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde) 
g) Hava Trafik Kontrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörleri için) 
h) Promosyon Beyanı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için) 
SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU: 
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı 

tebligat yapılmayacak olup, Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati 
Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. 

 Sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz 
internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır. 

SINAV KONULARI: 
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda 

belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav 
konularında değişiklik yapılabilir. 

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı;  
Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar 

verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır. 
Yazılı sınavlar;  
Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf 

kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur. 
Sözlü sınavlar; 
Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve 

aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı 
heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve 
İngilizce mülakatı içerir. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer 
alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının 
yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. 
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Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan 
alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı 
kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava 
çağrılır.  

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ: 
Başvuru süresi 12/08/2013 tarihinde başlayacak ve 02/09/2013 günü mesai bitiminde sona 

erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki 
gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. 

Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 
 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER 
HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI 

 STAJYER HAVA 
TRF. KONT. 

ASİSTAN HAVA 
TRF. KONT. 

ATATÜRK HV.LİMANI 16  
ADANA  HV.LİMANI 10  
MİLAS/BODRUM  HV.LİMANI 6  
ESENBOĞA  HV.LİMANI 28  
ERZURUM  HV.LİMANI 1  
ŞANLIURFA-GAP HV.LİMANI 3  
AĞRI  HV.LİMANI 3 2 
ADIYAMAN HV.LİMANI 2  
BURSA-YENİŞEHİR  HV.LİMANI 1  
ÇORLU  HV.LİMANI 4 2 
ÇANAKKALE  HV.LİMANI 1  
ERZİNCAN  HV.LİMANI 1  
SİVAS  HV.LİMANI 2  
KARS HV.LİMANI 1  
MARDİN  HV.LİMANI 2  
SİNOP  HV.LİMANI 1  
VAN  HV.LİMANI 4 2 
SABİHA GÖKÇEN HV.LİMANI 5  
GAZİ PAŞA HV.LİMANI 4  
IĞDIR HV.LİMANI 1 1 
BİNGÖL HV.LİMANI  2 
ŞIRNAK HV.LİMANI 5 2 
YÜKSEKOVA HV.LİMANI 5 1 
T O P L A M 106 12 

 6891/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında

Yönetmelik
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global Barış ve Demokrasi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay İkinci, Onikinci ve Ondördüncü Mahkemelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri
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