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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7495
Ekli “2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe

konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/3/2015 tarihli ve 2937 sayılı yazısı üzerine,
5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tari-
hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                      N. AVCI

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
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Karar Sayısı : 2015/7496

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/2/2015 tarihli ve 16845 sayılı yazısı

üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun

13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli

ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                      N. AVCI

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7497
Ekli “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreti-

cilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın
yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 6/3/2015 tarihli ve 3032 sayılı
yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2844 sayılı Fındık Üretiminin
Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                      N. AVCI
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

8 Nisan 2015 – Sayı : 29320                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Nisan 2015
       69471265-305-3747

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Nisan 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Nisan 2015
     68244839-140.03-129-266

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3747 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Nisan 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ses ve Gaz
Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ben-
dinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda
yer alan üçüncü fıkra eklenmiştir. 

“1) Namlu ucundan olacak silahlarda namlu içerisinde; fişek yatağı hariç olmak üzere
namlu uzunluğunun en az yarısı uzunlukta çelikten imal edilmiş “namlu emniyet sacı” ve bu
sac ile namlu ucu arasında kalan kısımda olacak şekilde sacın geniş yüzeyine dik olarak ko-
numlandırılmış çelikten imal edilmiş “namlu emniyet pimi” olmalıdır. Emniyet pimi yerine,
namlu emniyet sacının olduğu kısım fişek yatağı ile aynı eksende olmayacak şekilde en az 1,5
mm eksen kaçıklığına sahip olarak da imal edilebilir. Emniyet sacı fişek yatağı tarafında ol-
malıdır. Belirtilen sac ve pim, namlu içerisine kolayca çıkartılamayacak şekilde yerleştirilme-
lidir.”

“d) Namlu ağzının çevresi karşıdan bakıldığında görülecek şekilde ve kolayca çıkma-
yacak turuncu renkli boya ile boyalı olmalıdır.” 
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“(3) İhraç edilmek üzere imal edilecek silahlarda; birinci fıkranın (b), (c), (d), (e), (f)
ve (ğ) bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren silahların ithal ve ihraç işlemleri genel hükümlere
göre yerine getirilir. Ancak, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre ihraç edilmek kaydı ile üre-
tim yapmak için verilen üretim izin belgeleri kapsamında üretilerek yurt dışına ihraç edilmiş
olan silahların çeşitli sebeplerden dolayı iade edilmesi halinde veya yurt dışı fuarlarda sergi-
lenmek için geçici ihracat ile yurt dışına çıkartılmış silahların geri getirilmesi durumunda; 5 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara uymayan silahlar hiçbir suretle yurt içi piyasaya
arz edilemez.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan üçüncü fıkra eklenmiştir. 

“(1) Bu silahların ithalinde her bir model için 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (d) ben-
dinde belirtilen teknik resim ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edi-
lerek uygun görülecek her bir modelden bir adet silah için ön ithal izin yazısı alınır. Anılan
yazı ve ithalatı gerçekleştirilen her bir modelden 1 adet numune silah ile birlikte Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilir.” 

“(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan ön ithal izin yazısı ve 1 adet nu-
mune ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat yapılır. İçişleri Bakanlığı tarafından jandarma
veya polis kriminal laboratuvarlarına üretim esasları bakımından incelettirilir. İnceleme neti-
cesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üretim esaslarına uygun olduğu belirlenen
silahın ithaline ilişkin görüş verilir.”

“(3) İhraç edilen silahlardan 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ülkeye geri ge-
tirilen silahlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibareleri “Bilim, Sanayi
ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıda yer alan dördüncü
fıkra eklenmiştir.

“(4) Yönetmelik yayımı tarihine kadar ihraç kaydı ile alınmış olan Üretim İzin Belge-
lerinin, bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde,
Yönetmelikte yer alan esaslara göre yenilenmesi gerekmektedir. Bu süre sonunda Yönetmelikte
belirlenen usul ve esaslara aykırı üretim yapanlara ilişkin kanunda yer alan cezai hükümler uy-
gulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/5/2008 26864

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/11/2010 27764
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Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldı-
rılmış, (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “, eğitime tabi
tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı)
ve (i) bentleri eklenmiştir.

“ç) Görevde yükselme sınavı: Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, per-
sonel müdürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü
sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı,”

“d) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil
olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre
hesaplanacak süreleri,”

“ı) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü, idari ve mali

işler müdürü,
2) Şef.
b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;
1) Uzman, sivil savunma uzmanı.
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi,

şoför.
d) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, dağıtıcı.”
“(3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:
a) Kütüphaneci, programcı, hemşire, teknisyen, avukat, mühendis.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel

şartlar
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda ara-

nacak genel şartlar şunlardır:
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını ta-

şımak,
b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı

sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak
üzere Enstitüde en az altı ay çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü ve idari ve mali

işler müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef veya uzman kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Kütüphane müdürü kadrosuna atanabilmek için üniversitelerin kütüphanecilik veya

bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak ve şef veya uzman kadrosunda en az üç yıl
ya da kütüphaneci kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, şoför ve koruma

ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,
3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bu-

lunmak.
c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden lisans diploması almış olmak veya

diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en az bir işletim sisteminin uygulaması
ile en az bir programlama dilini bilmek,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bu-
lunmak.

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az D düzeyinde puan almış olmak,
3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bu-

lunmak.
d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bu-

lunmak.
e) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bu-

lunmak.
f) Memur ve veznedar  kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bu-

lunmak.
g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Enstitüce açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olmak, Milli Eğitim Bakanlı-

ğınca onaylanmış özel kuruluşlarca verilen sertifikası bulunmak veya bitirdiği okulun ders
müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bu-
lunmak.

ğ) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşı-

mak,
3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bu-

lunmak.
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h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bu-

lunmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
“c) Mühendis, hemşire ve teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki veya teknik öğretim veren okullardan mezun

olmak.”
“ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM”ünün başlığı “Görevde Yük-

selme Duyuru ve Başvuru Esasları ” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav-

lardan en az bir ay önce duyurulur.
(2) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir ve duyuruda belirtilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü iti-

barıyla aranan nitelikleri taşıyan Enstitü personeli, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı
kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtildiği şekilde Enstitüye başvuruda bulunabilir. Ay-
lıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta
olan Enstitü personelinin de sınava katılmaları mümkündür.

(2) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statü-
sünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Enstitü Personel Müdürlüğüne yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşı-
yan adaylar Enstitü internet sitesinde ilan edilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına sadece Enstitü personeli başvurabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevde yükselmeye

tabi kadrolara atanabilmek için müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel mü-
dürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı
ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı sınavda ba-
şarılı olması şarttır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düze-

yinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları,
sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı, Enstitü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama
yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacak-
larda, Enstitüde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet
yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Doktora öğrenimini tamamlayanların mesleki veya teknik öğrenimle ihraz ettikleri
görevlere ilişkin kadrolara atanmalarında unvan değişikliği sınavına girme şartı aranmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav
MADDE 16 – (1) Yazılı sınav, Enstitü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından
birisine yaptırılabilir.
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(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kuru-
lunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Sözlü sınav
MADDE 16/A – (1) Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel mü-

dürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.
Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 16/B – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar ata-

ma yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri
müdürü, personel müdürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve
sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alın-
mak suretiyle tespit edilir ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanının eşit olması
halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Enstitü
tarafından ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıra-
laması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 16/C – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin ke-

sinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki
puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da
başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 16/B maddesine göre Enstitü tarafından belirlenmiş olması halinde ye-
dekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
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(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu veya kurulları, bu Yönetmelik gereği yapılması ge-

reken işlemler ve Genel Müdürlükçe yaptırılacak olan sınavları gerçekleştirmek üzere Genel
Müdür tarafından oluşturulur. Sınav Kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya görevlendireceği
bir başkan, üç üye ve Personel Müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. İhtiyaç duyul-
ması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlen-
dirilebilir. Sınav Kurulu ve kurulları için aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Sınav Kurulu,
üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itiraz-

ların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren

en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek
karara bağlanır. İtiraz sonuçları,  Personel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edi-
lir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde,
sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara

geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Enstitüde veya diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görev-
lere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi

Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2006 26129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/2/2009 27144

2- 17/6/2010 27614
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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: 
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanlığında görevli devlet memurlarının disiplin amirlerinin belirlenmesine dair esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanlığında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memurları
kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü

maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Başkanlıkta görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amir-

leri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) Birim amirinin EK-1 sayılı cetvelde gösterilen daha üst bir amire doğrudan bağlan-

ması halinde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit
edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar 
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanı yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden: 
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Türk-Alman
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan
kaldığı (FZ aldığı) veya başarısız olduğu (FD, FF aldığı) dersleri almak kaydıyla bulunduğu
yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Ancak birbirini takip eden iki yarıyıl AGNO’su 2.00’ın altında
kalan öğrenci; başarısız olduğu, koşullu geçtiği ve bulunduğu yarıyıla kadar (bulunduğu yarıyıl
hariç) hiç almadığı dersleri alarak AGNO’sunu 2.00 veya üzerine yükseltmek zorundadır.”

“ç) Öğretim planından kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan bir dersten başa-
rısız olan öğrenci, ilgili Yönetim Kurulunun tayin ettiği intibak komisyonunun önerdiği dersi
veya dersleri alır. Aldığı dersin veya derslerin notu, öğrencinin başarı notu olarak kabul edilir.
Öğrencinin mezuniyette aranan toplam AKTS puanını sağlamak için intibak komisyonu tara-
fından belirlenen dersleri alması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Öğrenci, daha önce aynı düzeydeki herhangi bir diploma programından başarılı
olduğu dersler için ders muafiyeti talebinde bulunabilir. Muafiyet talebinin her eğitim-öğretim
dönemi başında ders kaydı süresi (ekle-sil süresi) içinde yapılması gerekir. Muafiyet talebi
üzerine ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından ders içeriği ve kredisi dikkate alınarak öğretim
planında eşdeğer bir ders varsa, önceki dersin notu işlenmek suretiyle öğrenci muaf sayılabilir.
Öğretim planında eşdeğer sayılmayan derslerin notları, öğrencinin not durum belgesinde gö-
rünecek şekilde ayrıca işlenir. Ders muafiyetine ilişkin kararlar öğrenci işlerine ve öğrenciye
on beş gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.” 

“(3) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen (İngilizce, Türkçe, gibi) mua-
fiyet sınavlarına giren ve muaf sayılacak öğrencilerin seviyeleri ve bu seviyelerin karşılığı olan
notları not durum belgesinde görünecek şekilde işlenir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, aynı
fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (c) bendinin (4) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)
Başarı Notu Ağırlık/Açıklama Katsayı

AA Pekiyi 4,00
BA Çok iyi 3,50
BB İyi 3,00
CB Orta Üstü 2,50
CC Orta 2,00
DC Koşullu Geçer 1,50
DD Koşullu Geçer 1,00
FD Geçmez/Başarısız 0,50
FF Geçmez/Başarısız 0,00
FZ Devamsız/Başarısız 0,00
M (Muaf Notlu) (…..)
G Geçer/Başarılı -
K Kalır/Başarısız -

Durum Notu Açıklama
E Eksik -
I İzinli -
S Yarıyıl sonu sınavına girmemiş -

”
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“3) FD, FF ve FZ (devam zorunluluğu olan derslerde devam şartını yerine getirmemiş
olan öğrenciye verilen not) başarısız notu,” 

“4) M (Muaf) notu, öğretim planında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere
notu da belirtilmek suretiyle verilir. Ders muafiyetinin esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki “G/F” iba-
resi “G/K”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin organları, bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve so-
rumlulukları, çalışma, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul
ve esaslara 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 bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ÜDEMER): Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Üniversite Rektörünü,
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; paydaşlarla işbirliği içerisinde değerler ve eğitimi

ile ilgili araştırmalar yapmak ve konu ile ilgili eğitim programları ve uygulama faaliyetleri ha-
zırlamak ve yürütmektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2013 28714

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/7/2014 29053
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulu-

nur:
a) Değerlerin öğretimi ve yeniden inşasına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve bu

konuda ilke, strateji, model ve çözüm önerileri geliştirmek.
b) Değerler ve eğitimine yönelik yayınlar hazırlamak, yayın çalışmalarını desteklemek

ve yayınların etkisini artıracak bilgi bankaları oluşturma, envanter dökümü gibi bilimsel destek
hizmetleri sağlamak.

c) Değerlerin yeniden inşasına yönelik sorunlar için farklı disiplinlerin katılımının sağ-
landığı alternatif çözüm öneri paketleri hazırlayarak, sürdürülebilir insanî gelişim, adalet ve
demokratik prensiplerin yaygınlaşmasına yönelik bilimsel çözümler üretmek.

ç) Değerler ve eğitimine yönelik üniversitelerle, resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla
diyalog içinde, ortak çalışmalar yapmak.

d) Değerler ve eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, konferans,
sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faali-
yetler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-
mayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-
rilerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-
tekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve ku-
ruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-
yısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim
Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-
revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur ve yapılan çalış-
malarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki elemanlar, Yönetim
Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin
faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elemanının görev süresi Yö-
netim Kurulunca uzatılabilir.

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

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

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Kişiye Özel Tedavi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Kişiye Özel Tedavi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Üsküdar 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) Merkezin akılcı ilaç uygulaması kapsamında genotipik, fenotipik özellikleri veya

doz yetersizliği nedeni ile ilacın etki göstermemesi ya da doz fazlalığı nedeni ile oluşacak ad-
vers ilaç etkilerinin önlenmesi.

b) Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi.
c) Konu ile ilgili araştırma ve uygulamaların yapılması ve yapılan çalışmaların destek-

lenmesi.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yü-

rütür:
a) Bireylerdeki tek nükleotid farklarının (SNP) metabolizmaya olan etkilerinin araştı-

rılması.
b) Fenotipleme çalışmasında yaygın olarak kullanılan ilaçları vücutta metabolize eden

enzimlerin aktivitelerinin ölçülmesi.
c) Üniversite dışında, Merkez faaliyetlerinin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgi-

lendirilmesine yönelik seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzen-
lemek.

ç) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenciler, eğitimciler, profesyonel kişi
ve kurumlara destek olmak.
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d) Merkezin amaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini ger-
çekleştirmek ve desteklemek.

e) Alanla ilgili kongre, sempozyum, çalıştay, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek.
f) Merkezin çalışma alanına giren konularda; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre

araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetler sağlamak.
g) Üniversitenin diğer fakülte ve birimlerinde, lisans veya yüksek lisans programında

ve uluslararası akademik kurumlarda öğrenim gören öğrenciler ile bu alanda araştırma yapan
akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek araştırma ve inceleme programları geliştir-
mek, uygulamak ve mevcut uygulamalara katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından iki müdür yardım-

cısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa olağan ve gerektiğinde ola-
ğanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yö-
netim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
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b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-
lerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-
rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-
versitedeki ilgili bir uzman personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan
veya Müdürün görevlendireceği bir kişinin başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili
olarak Müdüre önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca ön-
görülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve de-
netler. Süresi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL RADYASYON UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
çalışma düzenine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ÜSMERA): Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları

şunlardır:
a) Bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri takip etmek ve incelemek.
b) Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde yeni bilimsel araştırmalar yapmak.
c) Güncel araştırmaların verimliliğini ve niteliğini artırmak, ilgili alanlarda faaliyet gös-

teren yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri, laboratuvarlar ve bunun gibi bi-
limsel çalışma kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ç) İlgili alanlarda lisansüstü programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yü-

rütür:
a) Medikal Fizik, Nükleer Fizik, Tıbbi Görüntüleme Fiziği, Hızlandırıcı Fiziği vb. gibi

alanlarda kullanılan hızlandırıcılar, dedektörler, simülasyon kodları ve programları, tasarım
çalışmaları, data analizleri, gelişmiş hesaplama teknikleri, verimlilik artırılmasına yönelik ça-
lışmalar, ilgili alanlarda kullanılan yazılımlar üzerine bilimsel etkinlikler, araştırma-geliştirme
faaliyetlerini ve buna benzer bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek.

b) İlgilendiği konularda bilimsel etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası alanda
yapılan mevcut çalışmaların niteliğini arttırma üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.
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c) Ulusal ve uluslararası platformda kendi alanı ve ilgilendiği alanlar ile ilgili kurum,
kuruluş, araştırma-uygulama merkezleri, laboratuvarlar, üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları
yaparak ortak çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek.

ç) Merkezin belirleyeceği konularda çalışmaları yaparak yaz-kış okulları, seminerler,
konferanslar, çalıştaylar, davetli konuşmacı-panel tarzı bilimsel etkinlikler düzenleyerek bu-
radan çıkacak sonuçları raporlandırmak-yayınlamak.

d) Araştırmacıları ve çalışma gruplarını araştırma faaliyetleri için yurt içi ve yurt dışında
desteklemek.

e) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde Yüksek Lisans ve Doktora prog-
ramlarının altyapılarının hazırlanması, eğitim öğretim müfredatının uygulanması ve işlemesi
ile ilgili gerekli bilimsel desteği vermek.

f) Çalışma alanları ile ilgili olarak AR-GE faaliyetleri yürütmek ve sanayi temsilcileri
ile ortak istişareler yapmak, ortak projeler yazmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından iki müdür yardım-

cısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-
rilerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişarî nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-
rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-
versitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan
veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak
Müdüre önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen
süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Sü-
resi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuk-

lar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Üsküdar 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) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların değerlendirilmesine ve bu çocukların topluma

yararlı kişiler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
b) Özel yetenekli çocuklar konusundaki disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere

ortam sağlayarak hem yapılan araştırmalar ve çalışmaların zenginleştirilmesi, hem de elde edi-
len çıktıların toplumumuza yararlı bir biçime getirilmesini sağlamak.

c) Özel yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmalarını
sağlayacak imkânlar oluşturarak, özellikle disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorun-
ları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerine fırsat ha-
zırlamak ve sunmak.

ç) Özel yetenekli öğrencilere yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve
duygusal gelişimlerini bir bütünlük içerisinde ele alacak ortamlar hazırlamak ve sunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yü-

rütür:
a) Özel yetenekli bireylere sahip aileleri destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile

uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik
bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak.
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b) Özel yetenekli çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarına, ulusal
ve uluslararası düzeyde sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

c) Özel yetenekli çocuklara özgü öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak
ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

ç) Özel yetenekli çocukların yeteneklerini tespit edici çalışmaları ve rehberlik faaliyet-
lerini desteklemek.

d) Özel yeteneklilerin tanılanmasına yönelik araç ve yöntemleri ile ilgili geliştirme, uy-
gulama ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve desteklemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans ve sempoz-
yum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından iki müdür yardım-

cısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

8 Nisan 2015 – Sayı : 29320                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-
rilerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişarî nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-
rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-
versitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan
veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak
Müdüre önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen
süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Sü-
resi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Üsküdar 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) Ülke kalkınmasına sağlık alanında hizmet etmek, konu ile ilgili sektör ve talepçiyi

buluşturmak, sistematik bilgi ve bilgi kaynağına ulaşımı sağlamak.
b) Sağlık turizmi hizmeti veren kurum ve kuruluşların işleyişinin, standardizasyonun

belirlenmesinde, yurt içi ve yurt dışı araştırma, geliştirme ve çalışmalar yapmak.
c) Sağlık turizmi ile ilgili mevzuat çalışmaları ve planlamalara katkı sağlayacak veriler

üretmek, makro standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Sağlık turizmi ile ilgili kamu ve özel kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ama-

cıyla organizasyonlar gerçekleştirmek.
d) Sağlık turizmi sektörünün, etkin, uluslararası standartlarda ve bu alanda hizmet veren

yabancı ülkelerle rekabet edebilir koşullarda faaliyet göstermesi adına politika geliştirilmesine
katkı sağlamak.

e) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi alanlarında Ülke ekonomisine
katma değer sağlayacak projeler geliştirerek, faaliyete geçirilmesini koordine etmek.

f) Sağlık alanında elde edilen başarılar ile birlikte coğrafi konumu, uygun fiyatlar ve
uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunumu neticesinde Ülkemizin sağlık turizmi açısından
cazibe merkezi haline gelmesine yönelik akademik destek sağlamak ve pratik uygulama stra-
tejilerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yü-

rütür:
a) Merkez bünyesinde, sağlık turizmi alanında uygulamaya yönelik araştırma projeleri

oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.
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b) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi, ileri düzeyde uzmanlık kursları,
seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi
birikimine katkı sağlamak.

c) Sağlık turizmi alanında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bi-
limsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda ya-
yınlamak.

ç) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına da-
nışmanlık hizmetleri vermek.

d) Yalnızca tıp turizmi değil aynı zamanda termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi gibi
alanlarda da Üniversitenin akademik birikimini kullanarak taktik ve stratejik hedefler doğrul-
tusunda sağlık turizmine yeni açılımlar kazandırıcı organizasyonlar gerçekleştirmek.

e) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla,
araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek.

f) Yönetim Kurulunca istenilen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından iki müdür yardım-

cısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-
rilerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanabilir. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-
rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-
versitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan
veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak
Müdüre önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen
süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Sü-
resi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÖÇ POLİTİKALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, farklı disiplin alanlarının imkânlarından yaralanarak

bilimsel ve akademik nitelikte faaliyet alanlarına yönelik araştırma yapmak, bunlara yönelik
politika ve strateji önerileri geliştirmektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir: 
a) Türkiye’ye veya Türkiye’den dış ülkelere yönelik veya Türkiye’nin içinde meydana

gelen göç ve insan hareketliliklerini izlemek, takip etmek; bu konularda araştırmalar, projeler
hazırlamak, yürütmek ve raporlar hazırlamak.

b) İç, dış, zorunlu, gönüllü göçler, kitlesel ve genel insan hareketlikleri, iş ve işçi hare-
ketlilikleri gibi göç ve insan hareketliliği olgusunun farklı alanlarında ulusal ve uluslararası
kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile ortak bilimsel ve akademik faaliyetler yürütmek.

c) Amaçlarına yönelik Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yayınlamak ve basım yayın
faaliyetlerini takip etmek.

ç) Amaçları kapsamında staj ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.
d) Göç ve insan hareketliliği konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara

danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.
e) Göç ve insan hareketliliği konusunda politika karar mekanizmalarına görüş ve öne-

rilerde bulunmak.
f) Diğer ilgili aktörler ile birlikte ortak veya münferit seminer, sempozyum, panel, kon-

ferans, çalıştay, kongre, forum ve benzeri düzenlemek ve bunlara iştirak etmek.
g) Göç ve insan hareketliliği konularında arşiv ve kütüphane oluşturmak.
ğ) Yapılan çalışmalar çerçevesinde yerli ve yabancı uzmanlara çalışma imkânı sunmak. 
h) Amacına yönelik sertifika programları düzenlemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7  – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8  – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl

süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Müdürün önerisi ile müdüre yardımcı olmak üzere en fazla iki müdür yardımcısı
Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevinin sona
erdiği tarihte müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.  

Müdürün yetki ve sorumlulukları
MADDE 9  – (1) Müdürün yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararları yürütmek.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.
ç) Merkezin idari işlerini yönetmek.
d) Her eğitim öğretim yılının sonunda ve ihtiyaç duyulan zamanlarda, Merkezin faali-

yetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre rapor sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10  – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün teklifi ile Rektör tarafından Üniversitenin

Merkezin faaliyet alanlarına giren konularında çalışan öğretim üyeleri arasından görevlendirilen
iki üye ile Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere, toplam beş öğretim üyesinden olu-
şur. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.   

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11  – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) 5 inci maddede belirlenen amaç çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin hazırlanması

ve uygulaması yönünde kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet rapor-

larını görüşmek ve karara bağlamak.
c) Sürekli ve geçici çalışma ve danışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini be-

lirlemek.
ç) Diğer aktörler ile ortak olarak veya münferiden yapılacak faaliyetlere dair ilke ve

prensip kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma ve danışma grupları
MADDE 12 – (1) Gerekli görülen durumlarda çalışma ve danışma grupları oluşturulabilir. 
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem

yapılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer. 
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Nisan 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29320 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:  

Esas No  : 2013/26  

Karar No  : 2014/70  

Tehdit ve hakaret suçundan sanıklar Fatma Alper ve Mustafa Kartal hakkında; 

Mahkememizin 2013/26 esas 2014/70 karar sayılı 13/05/2014 tarihli ( HSYK kararı ile kapatılan 

Ankara 12 Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/1089 esas 2014/483 karar sayılı dosyası Ankara 37 

Asliye Ceza Mahkemesine aktarılarak 2013/26 esasına kaydı yapılmakla) kararıyla isnat edilen 

tehdit ve hakaret suçundan 

1 - Sanık Mustafa Kartal hakkında zincirleme hakaret suçundan Ceza verilmesine yer 

olmadığına, 

Tehdit suçundan ise 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 106/1 ilk cümle, 43/1, 29/1, 62, 

maddeleri gereğince 3 ay 22 gün hapis cezası CMKnun 231/5 maddesi gereğince Hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 

2 - Sanık Fatma Alper hakkında zincirleme hakaret suçundan Ceza verilmesine yer 

olmadığına, 

Tehdit suçundan ise 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 106/1 ilk cümle, 43/1, 29/1,58 

maddeleri uyarınca: 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1 maddesi 

gereğince belli hakları kullanmaktan yasaklanmasına karar verildiği; 

Ankara ili Polatlı ilçesi Gülveren Mah/ky nufusuna kayıtlı Arif ve Güngör’den olma 

28/06/1976 Sivrihisar d.lu MUSTAFA KARTAL’a ve 

Antalya ili İbradı Üzümdere Mah/ Ky nufusuna kayıtlı Tacettin ve Gülsel kızı 22/09/1985 

Antalya d.lu FATMA ALPER' in Mahkememizce verilen karar her iki sanığın yokluğunda karar 

verildiği ve sanıklara tüm aramalara rağmen karar tebliğ edilemediğinden; 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verildiğinden; 

her iki sanık yönünden 

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından 15 gün sonra hükmün tebliğ olunmuş 

sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde hapis cezasına ve Ceza Tayiyine yer 

olmadığına ilişkin ilişkin ilam yönünden Yargıtay'a hitaben yazılacak ve mahkememize 

verilebilecek dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesiyle Yargıtay'a 

temyiz edilebileceği, Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin ilam yönünden ise ilan 

tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize vereceği dilekçe veya bulunduğu yer asliye ceza 

mahkemesine verilecek dilekçe ile itiraz edilebileceği ve ilan masrafının kendisinden alınacağı 

hususu ilanen tebliğ olunur 2240 
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Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2005/1010 

Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesince; sanık Selçuk Altmış'a isnat olunan "İzinsiz 

Alkollü İçki İmal Etmek" fiiline ilişkin olarak 4733 S.K nun 8. maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 

7.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, "Markalar Kanununa Aykırılık" fiiline 

ilişkin olarak 765 sayılı TCK nun 64/1 maddesi delaleti ile 5194 sayılı kanunla değişik 556 sayılı 

kanun hükmünde kararnamenin 61/A-c md. uyarınca 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

1 yıl süre ile ticaretten meni'ne, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin 765 sayılı TCK nun 

40.md. gereğince cezalarından düşürülmesine, 

Mahkeme masrafı olan 566,40 TL nin sanıklardan 1/2 oranında alınarak hazineye gelir 

kaydına karar verildiği, 

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi için gerekli yazışmalar yapılmış ise de; tebliğ 

imkansızlığı nedeni ile iade edildiğinden, gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi 

gereğince 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 usülen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2445 

————— 
Esas No: 2012/604 

Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesince; müşteki sanık Erdal Nıh'a isnat olunan " Basit 

Cinsel Saldırı" fiiline ilişkin olarak Kamu Davasının Düşmesine, "Gece Vakti Konut 

Dokunulmazlığını Bozmaya Teşebbüs" fiiline ilişkin olarak TCK nun 35/1 maddesi delaletiyle 

olmak üzere TCK nun 35/2 maddesi uyarınca 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 

TCK nun 51/1 maddesi uyarınca koşulsuz olarak takdiren ertelenmesine, TCK nun 51/3 maddesi 

uyarınca yasal olarak ve takdiren 1 Sene Müddetle Denetim Süresi Tayinine, 

Yargılamaya dair sarf olunan 28,00 TL nin CMK nun 325/1 maddesi uyarınca mahkum 

olan sanıklardan mütesaviyen tahsili ile hazineye gelir kaydına, sanık Erdal Nıh'ın mağdur Nursel 

Özel'e yönelen eylemine ilişkin olarak dinlenen bilirkişi masrafı olan 40,00 TL nin CMK nun 

225/1 maddesi uyarınca sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı adresinin tespiti için 

yazışmaların yapıldığı, ancak yurtdışı açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, gerekçeli 

kararın 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince 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 usülen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2446 

—— • —— 

Van 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Dosya No: 2014/8 

Hüseyin ve Fawzıya Mohıaldeen oğlu, 25/12/1985 BAGHDAD doğumlu, Irak Vatandaşı 

müşteki sanık WIRYA HUSSEIN SAEED hakkında Mahkememizin 09/12/2014 tarih ve 2014/8 

esas, 2014/30 karar sayılı ilamı ile, yaralama suçundan neticeden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 

cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tebliğ imkansızlığı nedeniyle gerekçeli kararın 7201 sayılı 

yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün 

içerisinde de temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 2429 
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Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/408 
Karar No : 2014/765 

Hamit ve Güllü oğlu 04/03/1982 Patnos D.lu Ağrı/Patnos-Meydandağı nüf. ky. Halit 
YILDIZ hakkında Mahkememizin 2011/67 esas, 2012/186 karar sayılı dava dosyasına ilişkin, 

sanık Halit YILDIZ 13/03/2013 tarihli dilekçesi ile, yargılamanın yenilenmesine karar verilmesini 
talep etmiş, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, yargılamanın yenilenmesi talebi kabule 
şayan bulunarak duruşma açılmasına karar verilmiş ve yapılan yargılama sonuçlanmıştır. 

HÜKÜM : CMK.320 maddesi gereğince delillerin toplanması ve CMK.321 maddesi 
uyarınca yargılamanın yenilenmesi ve duruşma açılması kararları akabinde, her ne kadar sanık 

Halit YILDIZ hakkında zincirleme şeklinde banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması 
suretiyle yarar sağlama suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen 
suçu sanık Halit YILDIZ'ın işlemediği sabit olduğundan CMK.223/2 - b maddesi gereğince 

BERAATİNE, 
Mahkememizin önceki 2011/67 Esas 2012/186 Karar sayılı 29/02/2012 tarihli hükmün 

CMK.322/3 maddesi gereğince ORTADAN KALDIRILMAK SURETİYLE İPTALİNE, 03/12/2014 
tarihinde karar verilmiştir.  

İlan olunur. 2015 
—— • —— 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

SAYI:2014/1276 - 2015/203 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulrahman ve Fatema oğlu, 1974 Edlip d.lu 

Suriye Ülkesi Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden MUHANNAD ISSA hakkında 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 12/02/2015 
tarih ve 2014/1276 esas, 2015/203 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nun 204/1 

maddesi gereğince neticeten 1 yıl 8 ay hapis ezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen 
mahkumiyet açıklanmasının geriye bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tutulmasına karar 

verildiği, 
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş 

olunacağı tebliğ olunur 2016 
—— • —— 

Konya 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/108 
Karar No : 2014/695 

Davacı : K.H. 
Katılan : Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Vekili : Av. Mehmet ÇELİK, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Merkez/KONYA 

Sanık : HUSEIN ALI, Abd ve Tarkıa Oğlu 20/05/1984 Suriye Doğumlu Alleppo 
Mah/Köy Nüfusuna Kayıtlı, Adresi Bilinmiyor. Evli ve 1 Çocuklu 

  TEL; 0 536 792 30 13 

Suç : 2863 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK 
Suç Tarihi : 28/01/2014 

Sanığın sübut bulan eylemine uyan 2863 Sayılı Kanununun 67/1. maddesi gereğince 
neticeten 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve verilen bu 5 ay hapis cezasının 5271 Sayılı 
CMK'nun 231/8 maddesi gereğince 5 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına 

dair gıyabi hüküm sanığın yapılan bütün araştırmalara rağmen bulunup kendisine tebliğ imkanı 
sağlanamadığından Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk çıkacak 
nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna başvurulabileceğine, aksi 
halde hükmün kesinleşeceği ilenen tebliğ olunur. 2008 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Bilindiği üzere İdare tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Konya ili, Karatay ilçesi, 

Tatlıcak Mahallesi, 

-  5755 ada 233, 234 ve 32330 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 

-  5755 ada 235, 236, 237, 238 ve 239 numaralı parsellerin  

özelleştirilmesini teminen 18/12/2014 tarihinde itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye 

çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 08/04/2015 tarihine uzatılmıştır. 

Söz konusu taşınmazlara ait “İlan Metni” ve “İhale Şartnamesi”ne istinaden ihaleye 

ilişkin son teklif verme tarihi 22/04/2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale 

Şartnamesi” alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir. 

Teklifler, “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi”nde belirtilen hususlar dikkate 

alınmak suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 22/04/2015 

Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son 

teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 3168/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 340,65.- TL ile en çok 26.550,00 TL arasında değişen; 

13/04/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 34,07,- TL ile en 

çok 2.655,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Otomobil, Kamyonet (Açık, Kapalı ve 

Frigorifik kasa), Yarı Römork (Frigorifik), tanker, konteyner, Raptor 700 ATV Motorsiklet, 

Motorsiklet, minibüs (1 adedi sağdan direksiyonlu) ve kamyon cinsi 34 adet araç ve konteyner; 

açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet 

Binası İskenderun/HATAY adresinde 14/04/2015 tarihinde Saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet 

adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah 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 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 3130/1-1 
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45 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 45 adet 

Tarayıcı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/04/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3123/1-1 
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AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI 

OLAN TOPLAM 8.040.000 KG TABLET TUZ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

8.040.000 KG Tablet Tuz kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 Mayıs 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 06 Mayıs 2015 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3160/1-1 

————— 
AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI 

OLAN TOPLAM 7.100.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve ErzincanMineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

7.100.000 KG Karbondoksit Gazı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 07 Mayıs 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 07 Mayıs 2015 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 3161/1-1 
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HAVA GİRİŞ FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge 

Müdürlüğünden:  

Çorum Cs-13 Kompresör İstasyonu Hava Giriş Filtresi alımı BOTAŞ Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği 12 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/41848 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ESKİŞEHİR YOLU 23. KM YAPRACIK 

MEVKİİ ETİMESGUT/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300 

c) Elektronik posta adresi  : ofarukdurmus@botas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km 

Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 500 Adet Gaz Türbini Hava Giriş Filtresi 

  Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan 

İdari Şartnameden ulaşılabilir.  

b) Teslim yeri : Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Çorum 

Cs-13 Kompresör İstasyonu, Demirşeyh Kasabası 

Yolu 2. Km Mavi Ocak Tes. Karşısı 

Sungurlu/ÇORUM 

c) Teslim tarihi : BOTAŞ ile yüklenici arasında sözleşme 

imzalanmasına müteakip, malzemeler 60 iş günü 

sonunda teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü 

İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km 

Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara 

b) Tarihi ve saati : 06.05.2015 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası belgesi 

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat] gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alimin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler Teknik Şartnamenin D-Teknik Hususlar başlığı altında yer alan birinci (1) 

ve ikinci (2) maddesinde belirtilen kuruluşların herhangi birinden ya da akredite olan bir test 

kuruluşundan alınmış olan test sertifikaları (ASHRAE 52.2-199 veya EN779:2002) ve ISO 9001 

kalite Yönetim Sistem Belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

4.3.2. İsteklinin Yurtdışı üretici firmanın temsilcisi olarak ihalemize katılması durumunda 

hâlihazırda Üretici Firmanın Türkiye Temsilcisi olduğunu belgelendirecektir.  

4.3.3. Alınacak filtrelerin üretim hatalarına karşı iki (2) yıl süre ile garanti altında olacağı 

ve garanti süresince hatalı olarak üretilen, şartnameye uymayan filtreler 30 işgünü içerisinde 

değiştirileceği, satıcı ve üretici firma onayı ile taahhüt edilecek, birlikte veya ayrı ayrı 

imzalanarak teklif ekinde sunulacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km 

Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ 

Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi 

Nezdindeki TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve 

adına ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını 

yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 

gönderilmek zorundadır. İhale dokümanı iki işgünü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 
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7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşeme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

 3171/1-1 

————— 
MUHTELİF ÇAPLARDA TAMİR KELEPÇESİ SATIN ALINACAKTIR 

Deniz Geçişi Boru Hatları İçin Muhtelif Çaplarda Tamir Kelepçesi Alımı (24”-30”-36” 

Subsea Repair Clamps) BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 12 inci maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/40515 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ESKİŞEHİR YOLU 23. KM YAPRACIK 

MEVKII 23. KM ETİMESGUT/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300 

c) Elektronik posta adresi  : ofaruk.durmus@botas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km 

Yapracık/ANKARA 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36” 2 Adet iki parçalı tamir kelepçesi 

  30” 2 Adet iki parçalı tamir kelepçesi 

  24” 2 Adet iki parçalı tamir kelepçesi 

  Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü/Pendik 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : Malzeme teslim süresi 31.12.2015 tarihine 

kadardır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık / ANKARA 
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b) Tarihi ve saati : 05.05.2015 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1.1. İstekliler taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Üretici 

firmanın “subsea” ve/veya “offshore” alanında ihtiyaç duyulan çelik tamir kelepçe ve türevi 

malzemeleri en az 10 yıldır ürettiğini belgelendirmelidir. 

4.3.1.2. İsteklinin teklif ettiği kelepçelerin üretici firmasının, ihale ilan tarihi itibariyle, 

son 10 yıl içerisinde, 24” veya daha büyük çaplardaki çelik tamir kelepçesi ve türevi ürünlerinin 

“subsea” veya “offshore” alanında faaliyet gösteren en az iki(2) farklı doğal gaz veya petrol 

şirketi tarafından kullanıldığının ve/veya satın alındığının gösterildiği bilgi ve belgeleri teklif ile 

birlikte idareye sunacaktır. 

4.3.1.3. İstekli teklif edeceği malzemenin üreticisi olan firmalara ait Teknik Şartnamenin 

dokümantasyon başlığı altında yer alan yedinci (7) maddesinde istenilen sertifika, test raporları, 

çizimler, prosedürler ve ISO 9001 ve ISO 14001 kalite Yönetim Sistem Belgelerini teklifleri ile 

birlikte sunacaklardır. 

4.3.1.4. İsteklinin Yurtdışı üretici firmanın bu iş için yetki alan olarak ihalemize katılması 

durumunda halihazırda Üretici Firmanın Türkiye Temsilcisi olduğunu belgelendirecektir. 

4.3.1.5. Alınacak kelepçelerin üretim hatalarına karşı iki (2) yıl süre ile garanti altında 

olacağı satıcı ve üretici firma onayı ile taahhüt edilecek, birlikte veya ayrı ayrı imzalanarak teklif 

ekinde sunulacaktır. 
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen ürünlerle ilgili teknik özellikleri içeren katalog, resim vb. dokümanlar 

teklifle birlikte sunulacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km 

Yapracık/ANKARA adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ 

Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü'nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi 

nezdindeki TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve 

adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası 

bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık / ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

 3172/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" 

Satış Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2005/123 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda adı, soyadı / ticaret ünvanı 

belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü 

niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 05/03/2015 

tarih ve 2015/47 sayılı kararı ile oluşturulan, “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 

(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLULAR 

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu 

Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 

Zeytinoğlu Tic. ve San. A.Ş. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

Fon Kurulunun 05/03/2015 tarih ve 2015/47 sayılı kararı ile oluşturulan Emzet Akaryakıt 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçluların akaryakıt faaliyetinde kullanılan ve 6183 sayılı Kanun 

hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller, menkul mallar ve internet alan adı ile bu 

varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 7.600.000.- 

(Yedimilyonaltıyüzbin) ABD Doları’dır. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN: TR 73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 760.000- 

(Yediyüzaltmışbin) ABD Doları nakit teminatın “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 

sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve 

süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 

Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 27/04/2015 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 28/04/2015 tarihinde saat 15.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 

verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 

listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI 

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek 

kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel 

kişiler ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar. 

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 

katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 

nolu ABD Doları hesabına, “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” 

açıklaması ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca “Katılımcılar”, “İhale Şartnamesi” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak 

Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi 

nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına “Emzet 

Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması 

ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri 

şartıyla, tesis ziyaretinden ve “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya 

elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Tesis ziyareti 

ve Bilgi Odası 08/04/2015 - 24/04/2015 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 

30/04/2015 tarihinde saat 15.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

HAK VE MÜKELLEFİYETLER 

“Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamında yer alan gayrimenkullerin 

tapu kayıtlarında yer alan haklar ve mükellefiyetler “Şartname”de belirtilmektedir. 
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DİĞER HUSUSLAR 

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak 

suretiyle yapılacaktır. 

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 24/04/2015 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe - İstanbul 

Tel : 0 212 340 23 58 - 0 212 340 20 57 

Fax : 0 212 288 49 63 3118/1-1 

—— • —— 
FIRIN VARYATÖRLERİ ZİNCİRİ ALINACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 1 ½ çift sıra 20 mt ve 1 ½ üç sıra 20 

mt fırın varyatörleri zincirleri teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 16.04.2015 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 3116/1-1 

————— 
ÇAMLIDEREDEKİ DÜKKÂNLARIN KİRAYA VERİLMESİ 

1 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Çamlıdere ilçesi Şeyh Ali Semerkandi 

Türbesi Türbesi önü 1124 - 1125 adalar arasında bulunan ve 25 yıllığına işletme hakları 

şirketimize devredilen 6 (Altı) adet dükkân 5 (Beş) yıllığına, teklif alma usulüyle kiraya 

verilecektir. 

2 - Dükkân kiralayacak kişilerin Çamlıdere de ikamet etmesi zorunludur. Buna ilişkin 

belgeleri teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. 

3 - Kira teklifleri en geç 16.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Konu ile ilgili fabrikamız Personel ve İdari İşler Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir. 

5 - Kira artışı her yıl yıllık TEFE oranında artırılacaktır. 

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74 3117/1-1 
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TARIM YATIRIMCILARI İLE İŞTİRAK KURULMASINA 

DAVET İLANI 

TİGEM Kazımkarabekir Tarım İşletmesinden: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin 

70.000 dekarlık bir kısmında tarımsal faaliyette bulunulmak üzere Yüksek Planlama Kurulu 

kararı doğrultusunda, özel sektör tarım yatırımcıları ile ortaklık kurulacaktır. 

I - Ortaklık Esasları (YPK Kararları çerçevesinde) 

1 - İştirakte bulunulacak şirket türü Anonim Şirkettir. 

2 - TİGEM’in iştirakte bulunma oranı % 15’den aşağı % 25’den yukarı olmayacaktır. 

3 - Şirket: 

a) Tarımsal üretim ve verimliliği artırmak üzere TİGEM’in amaç ve faaliyet konularında 

üretim yapacaktır. Ayrıca; üretimin gerektirdiği işleme tesisleri kuracak ve pazarlama 

faaliyetlerinde bulunacaktır. 

b) Çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden kaçınacak ve ilgili 

üretim konularında monopolleşmeye meydan vermeyecektir. 

4 - TİGEM’e ait tesis ve varlıklar, ayni sermaye olarak konulmaksızın, iştirak edilmek 

suretiyle kurulacak şirkete kiralanacak ve elde edilecek kira bedeli TİGEM’in sermaye katkısı 

olarak kabul edilecektir. 

5 - Kira süresi 30 yıl olacaktır. 

6 - Kurulacak iştirakin onayı için ayrıca Yüksek Planlama Kurulu’na müracaat edilecektir. 

II - İsteklilerden İstenilen Belgeler 

1) Proje hazırlanıp sunulması 

2) Kanuni ikametgahı olduğuna dair belge vermesi 

3) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek 

kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış belge vermesi. 

4) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin 

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. 

5) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. 

6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 

alınmış (Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge ibraz edilmesi. 

7) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili 

olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. 

8) Ortaklık konusu işletme ile ilgili şirket ana sözleşmesi, kira sözleşmesi ve diğer 

belgeleri kapsayan dosyaların alındığına dair belge verilmesi. 

9) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası (Bu 

adrese ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.)vermesi. 

10) Bankalardan alınmış ekonomik ve mali yeterliliği gösterir belge verilmesi. 

11) Kamu ihalelerine girmekte yasaklı olmadığına dair taahhüt vermesi. 

12) İlan metni, kira sözleşmesi ve şirket ana sözleşmesindeki tüm hükümleri okuyup 

aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi. 

13) İsteklilerin sundukları belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olduğunun sözleşme 

yapılmasından sonra dahi öğrenilmesi durumunda, sözleşme fesh edilerek TİGEM’e verilmiş olan 

tüm teminatları şartı ceza olarak irat kaydedilir. Ayrıca TİGEM’in uğradığı zarar varsa hükmen 

tahsil edilir. Bu tür belgeleri ibraz edenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulur. 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 8 Nisan 2015 – Sayı : 29320 

 

14) Müteşebbisin tarımsal alandaki faaliyetlerini gösterir belgeler vermesi. 

(sonuçlandırdığı proje ve iş deneyimleri) 

- Yukarıdaki esaslar dahilinde konuyla ilgilenen yatırımcılar, ilgilendikleri işletmenin 

özelliklerini belirten dosyaları 5.000,- (Beşbin) TL. mukabilinde Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünden temin edebilirler. 

- Dosya içerisinde yer alan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesi Yüksek Planlama 

Kurulunca onaylandığından içeriği ve maddeleri üzerinde yasal zorunluluk olmadıkça değişiklik 

yapılamaz. Teklif sahipleri bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 

- Dosya almayan yatırımcılar; İşletmede inceleme yapamaz, hazırlayacakları projeler ile 

sundukları teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

Dosya alan talipliler iştirak kurulacak olan Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde proje ve 

fizibilite çalışmaları yapmak üzere inceleme yapabilirler. 

Proje sahipleri, hazırlamış oldukları proje ve fizibilite raporlarını 08/05/2015 günü saat 

17:00’e kadar TİGEM genel evrak servisine vermiş veya bu saatte ulaşacak şekilde posta ile 

göndermiş olacaklardır. Süre uzatımı, zaruret olmadıkça yapılmayacaktır. 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 12.07.2010 tarih 2010/T-18 Sayılı Kararları ile TİGEM ana 

statüsünün 5. Maddesinde sayılan amaç ve faaliyetler doğrultusunda hazırlanacak proje ve diğer 

tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır. 

III - Değerlendirmeye Esas Kriterler: 

A. PROJE 

1 - Yatırım Tutarı, 

2 - Yatırım termini 

3 - Projenin kârlılık ve verimliliği, 

4 - Projenin öz kaynakla finansmanı, 

5 - İstihdam, 

6 - Projenin işletmeye uygulanabilirliği 

B. Müteşebbisin Mali Yeterliliği ve Moralitesi 

C. Müteşebbisin İş Deneyimi 

D. Yıllık Kira Bedeli 

IV - Diğer Hususlar 

a) TİGEM tarafından yapılacak değerlendirme sonrası yeterlilik alan teklif sahiplerinden 

en yüksek puan alan ilk üç kişi ya da firma “Ortaklık adayı” olurlar. En yüksek puan alan 

“Ortaklık adayı” ile iştirak kurma çalışmaları başlatılır. 

b) Yeterlilik alan ve “Ortaklık adayı” seçilen istekliler, ortaklık projelerinde 

gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırım miktarının % 1’ini geçici teminat olarak yatırırlar. Bu 

adaylar, yeterlilik aldıklarının ve ortaklık adayı olduklarının kendilerine bildirilmesinden sonra 15 

iş günü içerisinde teminatlarını TİGEM’e vermek zorundadırlar. Teminat olarak; 

- Türk Lirası, 

- Süresiz banka teminat mektubu kabul edilir. 

c) TİGEM’ce yapılan değerlendirmede en yüksek puan alan ortaklık adayı ile 

Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde (70.000 dekarlık kısım) TİGEM iştiraki ile Anonim Şirket 

kurma esaslarını belirleyen ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanan şirket ana sözleşmesi ve 

kira sözleşmesinin ilgili bölümleri teklif esaslarında doldurularak proje ve diğer ekleri ile birlikte 

karşılıklı paraf ve imza edilir. 

d) TİGEM ile iştirak kurulacak yatırımcı firma ya da şahıs arasında karşılıklı imza ve 

paraf işleminden sonra, hazırlanan metinler nihai karar için Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. 
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Yüksek Planlama Kurulu’nun onayından sonra ortaklık adayı yatırımcıya, kira ve anonim şirket 

sözleşmesine ait gerekli hukuki prosedürün tamamlanması hususu bir yazı ile bildirilir. 

Yatırımcının, bildirimin kendisine tebliğinden itibaren 15 iş günü içerisinde kuruluş işlemlerine 

başlaması ve en geç 1 (bir) ay içerisinde şirket kuruluşunu tamamlaması gerekir. Şirket 

kuruluşunu müteakip, TİGEM’in yazılı talebi üzerine taşınmazın 15 (onbeş) gün içerisinde teslim 

alınması şarttır. Aksi takdirde teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir ve şirket tasfiye edilerek 

ortaklık çalışmaları sona erdirilir. TİGEM’in bu işlemlerden doğabilecek zarar-ziyanı Ortaklık 

Adayından tazmin etme hakkı saklıdır. 

e) Davetten başlamak üzere ortaklık kurulması ve işletme taşınmazının devir tesliminin 

yapılmasına kadar her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yatırımcılara aittir. Herhangi bir 

şekilde ortaklık kurulamaması durumunda, ortaklık adayı ve diğer talipliler yapmış oldukları 

masrafların tazmini hususunda TİGEM’den herhangi bir talepte bulunamazlar. 

f) Davete icap eden yatırımcılardan projesi ve teklifi, yapılan puanlamada ikinci ve 

üçüncü olan ortaklık adayları, birinci olan yatırımcı ile herhangi bir nedenle ortaklık 

kurulamaması halinde sıra ile ortaklığa davet edilebilirler. Bu adaylar için de IV-d maddesindeki 

süreç aynı şartlarla işletilir. 

g) İştirakin tüzel kişilik kazanması ve işletme taşınmazlarının devredilmesinden sonra 

yeterlilik alan diğer ortaklık adaylarının geçici teminatları iade edilir. Ancak, birinci ortaklık 

adayı ile Şirketin kuruluş çalışmalarının başlatıldığı süreçte geçici teminatını talep eden ikinci 

veya üçüncü ortaklık adayları (f) bendinde belirtilen haklarını kaybederler. 

h) İştirak şeklinde ortak Anonim Şirket kurma teklifi veren ve TİGEM’le birlikte ortak 

iştirak kurulmasına Yüksek Planlama Kurulu’nca nihai karar verilen yatırımcı gerçek ya da tüzel 

kişilerin (ortak girişim ve konsorsiyum kabul edilmez) kurulacak şirketteki sermaye payı % 60’ın 

altında olamaz. 

i) TİGEM, proje ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında firma ya da şahıslardan mali 

ve ekonomik durumlarının tetkiki amacıyla her türlü bilgi ve belge isteyebileceği gibi gerekli 

gördüğü diğer konulara ilişkin belgeler de isteyebilir, araştırma yapabilir. Mali durumlarının 

araştırılmasının istenilmesi halinde onay vermek zorundadırlar. 

j) TİGEM dosya alıp teklif veren istekliler ile iştirak kurup kurmamakta serbesttir. 

k) Kazımkarabekir Tarım İşletmesi hudut bölgesinde yer aldığından, iştirak kurulacak 

firma ya da şahıslarca 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun’u ve 

Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir. 

l) İştirake açılacak alan krokide belirtilen ve koordinatları verilen 70.000 dekarlık bir 

araziyi kapsamaktadır. 

m) İşletme taşınmazları Karasu ve Aras Nehirlerinin sulak alan etkileşim alanı içinde 

bulunduğundan her türlü faaliyette 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı ve 26.08.2010 tarih ve 27684 

sayılı resmi gazetelerde yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine uyulması, bu 

sahada yeni tarım alanı açılmaması şarttır. Arazi üzerindeki diğer sınırlamalar kira sözleşmesinin 

arazi varlığına ilişkin bölümünde yer almaktadır. 

İş bu ilan icaba davet hükmünde olup, şirket kurma çalışmalarının tamamlanması için bir 

ön teklif toplama mahiyetindedir. 

ADRES: 

Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : (0-312) 417 84 70 

Faks : (0-312) 425 29 23 3120/1-1 
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İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİNDE PARK VE ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI 

YAPIMI VE ZEMİNALTI OTOPARKIN İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI 30 YIL  

SÜREYLE İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Encümen Kayıt No  : 782 

2 - İşin Konusu  : Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Shibuya 

Sokak, 8 ada içinde bulunan taşınmazda, park ve 

zeminaltı otoparkı inşaatı yapımı ve zeminaltı 

otoparkın intifa hakkı karşılığı 30 yıl süreyle 

işletmeye verilmesi işi. 

3 - Takribi Yatırım Maliyeti : 9.113.043,02 TL + KDV  

4 - Muhammen Bedel : 232.217.-TL + KDV / Yıl 

5 - Geçici Teminat : 6.966,51 TL 

6 - a) Yapım Süresi : 12 ay 

b) İşletme Süresi : 30 yıl 

7 - İşin Yapılma Yeri : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade 

Mahallesi, Shibuya Sokak  

8 - Yeterlik İçin Son  

     Başvuru Tarih ve Saati : 24 Nisan 2015  17:00 

9 - İhale Tarihi ve Saati : 29 Nisan 2015  13:00  

     Son teklif verme saati : 13:00 

10 - İhalenin Yapılacağı Yer: : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul 

11 - Yeterlik Başvurusunun  

       Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı 

İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım 

Sk. No: 62 Kat: 3 Merter – İstanbul 

12 - İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 

13 - İhale şartnamesinin görülebileceği 

       veya satın alınabileceği yer  : İhale Şartnamesi 300.- TL bedelle Yapı İşleri 

Müdürlüğü-M.Nezihi Özmen Mah. Keresteciler 

Sitesi, Kasım Sk. No: 62 Kat: 3 Merter / 

Güngören/ İstanbul adresinden satın alınabilir. 

Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir. 

  Tel. 0212 449 41 90  Fax: 0212 449 44 64 

14 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

1) Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

a. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

b. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler) 

c. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu 

tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 
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d. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler 

tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.) 

e. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir. 

f. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

g. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge 

h. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden 

sonra alınmış belge 

i. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat 

mektubu kredisinden herhangi biri 911.304,30 TL’den az olamaz.) 

j. İhale dosyası satın alındığına dair belge. 

İhaleye yeterlik müracaatı için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli 

suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 

hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak 24/04/2015 günü mesai saati sonuna kadar İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü M. Nezih Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım 

Sok. No:62 Merter/İSTANBUL adresine verilmesi gerekmektedir.  

İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup; 

ihaleden önce yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir bilgi ve belge 

verilmeyecektir. Yeterlik değerlenmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf 

içinde İBB Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alan istekliler ihale 

saatinde bütün isteklilerin huzurunda İBB Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. 

Yeterlik değerlendirmesinde puanlama yapılmayacaktır. Yeterlik alabilmek için istenen 

belgelerin belirtilen şartlara uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ibrazı gerekir. Yeterlik 

başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya 

içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) İhaleye katılmak için istenen belgeler: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a. Teklif mektubunu havi iç zarf,  
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b. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

c. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler) 

d. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat. 

e. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu 

tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

f. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler 

tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.) 

g. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir. 

h. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartname -

sinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü 

(29/04/2015) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen Müdürlüğüne sıra 

numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

16 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır. 

17 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

18 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen yere ve belirtilen tarihe kadar 

yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 

verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale 

Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan 

kendilerine iade edilecektir. 

19 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İşle ilgili önceden yapılan ilanlar geçersizdir. 

İlan olunur. 3108/1-1 
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BUHARLAŞTIRICI (TEPHİR) APARATI BORU TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA 

 GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/40704 

1 - İdarenin  

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ 

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80  Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

  

AD ÇAP ADET 

I.Tephir 31x35x3200 6400 

IIB Tephiri 31x35x3005 3538 

IIIA Tephiri 31x35x3005 3538 

IIIB Tephiri 31x35x3005 3538 

V. Tephir 31x35x3005 1610 

II. Saturasyon Isıtıcısı 31x35x4000 568 

II. Saturasyon Isıtıcısı 31x35x4000 568 

 İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir. 

 

b) Yapılacağı Yer  : Muş Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8.Km. / MUŞ 

b) Tarihi ve saati : 22.04.2015 Çarşamba günü    Saat 14:00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8.Km. 

Merkez/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil). 

50,00 ¨ (Y. Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 22.04.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3033/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Fatih Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU: 

Madde 1 - Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih - Kalenderhane Mahallesi, 668 

ada, 43 parsel sayılı 107.19 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 2886 sayılı yasa gereğince ve 

şartnamesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak 

ihale ile satılacaktır. 

 

Madde 2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN; 

İşin Adı Arsa satışı 

İlçe Fatih 

Mahalle Kalenderhane 

Niteliği Arsa 

İmar durumu tasdik tarihi 13.02.2015 

Enc. Teklif Bel. Tas. Tarihi 03.03.2015 

Pafta 119 

Ada 668 

Parsel 43 

İrtifa H: 9.50mt 

Meri imar planı 

Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, kentsel 

Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar planında 

Tasdik Tarihi/Ölçeği 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 

Koruma Bölgesi/Arazi 

kullanımı 
Dünya Miras Alanı / 2. Derece Ticaret 

Meclis karar Tarih/No 09.10.2013/165 

Encümen karar Tarih/No 11.03.2015/214 

Parsel alanı 107.19 m2 

Tapu Kaydı 08.04.2010 

Takdir Kom. Raporu 02.03.2015/317 

Muhammen Bedeli 2.000.165,40 TL 

Geçici Teminat Miktarı %3 60.004,97 TL 

İhale iştirak teminatı %10 200.016,54 TL 

İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü 

İhale İlan Şekli Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu 

İhale İlan Adedi 2 defa 

İhale tarih ve saati 22/04/2015 tarih,      Saat: 09.00'da 

Şartname ve ekleri 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karşılığında temin 

edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 A Blok 

Kat:2) 

İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa 

İhale komisyonunun 

Toplantı yeri ve İhalenin 

yapılacağı yer adresi 

Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan 

Menderes Vatan Bulvarı No: 54  -  B Blok 1.kat (Asma kat) 

FATİH/İSTANBUL 

SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1443-1447) 

FAKS: 0212 453 14 75 
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Madde 3 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler 

istenir. 

A - Gerçek kişi olması halinde; 

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 

2. İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan) 

3. Noter tasdikli imza beyannamesi. 

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi - süresiz şartı aranır 

ve Banka teyit yazılı olacaktır.) 

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname, 

7. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 

8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi. 

9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde 

alınmış belge, 

10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl 

içerisinde alınmış belge, 

11. Tebligat için adres bildirimi, 

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir. 

B - Tüzel kişi olması halinde; 

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 

faaliyet belgesi. 

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, 

Noter tasdikli vekaletname, 

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten 

karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. 

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır 

ve Banka teyit yazılı olacaktır.) 

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 
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9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde 

alınmış belge, 

10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl 

içerisinde alınmış belge, 

11. Tebligat için adres bildirimi, 

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir. 

C - Ortak Girişim olması halinde: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 

Madde 4 - İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak 

isteyenler % 3 geçici teminat ile % 10 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine 

yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili 

süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, 

şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu 

ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 22/Nisan/2015 tarih, Saat: 08.30’a kadar Fatih 

Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi 

karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte 

hazır bulunacaklardır. 

Madde 5 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış 

bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir. 

Madde 6 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan 

ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

Madde 7 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer 

giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

Madde 8 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini 

yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir. 

Madde 9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

Madde 10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği 

şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar 

dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi 

hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 12 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen 

gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 3025/1-1 
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4600 ADET METAL KOVA SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 40 litrelik 4500 adet ve 20 litrelik 100 adet metal kova 

kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 22 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar 

kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 3028/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 9.İcra Müdürlüğünün 2012/3196 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 3047/1-1 

————— 
Fethiye 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989/984 Esas, 1991/133 Karar sayılı dosyanın 

zayi olduğu  anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair 

Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 

işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 3048/1-1 

—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN 

22.12.2014 tarih ve 29213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SMS İnşaat Mühendislik 

Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağı Serhat ÖZTÜRK'ün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi 

gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama kararının 

yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5. İdare 

Mahkemesi'nde 2014/2189 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 

1. Kurul tarafından verilen 04/3/2015 tarih ve Y.D İtiraz No: 2015/1232 sayılı karar ile "...dava 

konusu işlemin... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3170/1-1 
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Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/ 

Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 

özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 

(Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

Fakültesi/Yüksekokulu 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Ünvanı Adedi Açıklama 

Tıp Fakültesi Nöroloji Profesör 1  

Adalet Meslek 

Yüksekokulu 
 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Hukuk Fakültesi Mezunu 

olmak. Özel Hukuk alanında 

doktora yapmış olmak. En az 

3 yıl akademik ve idari 

tecrübesi olmak. 

 3122/1-1 

—— • —— 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi 

alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ALANI 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

KADRO 

ADEDİ 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Sosyal Biliş, Sağlık 

Psikolojisi, İletişim 

Psikolojisi  

Doçent 1 

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden 

bilgi alınması gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr 

 3128/1-1 
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Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 08/04/2015  

Son Başvuru Tarihi: 22/04/2015 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu 

kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını 

sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde 

Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir. 

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, Oğuzlar Mah., 1377 Sokak No: 21 

Balgat/ANKARA  

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 
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YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) 

Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-

atanma yazısı) 

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü. 

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD  

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 27/04/2015 günü saat 15:00’te Yüksek İhtisas 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (ADRES: Oğuzlar Mah., 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA) 

yapılacaktır. 

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI 

TIP FAKÜLTESİ 

 Birimi 
Bölümü/ 

Programı 
ABD/Alanı Unvanı Adet Kriterler 

1 
Tıp 

Fakültesi 
Temel Bilimler 

Anezteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Yrd. 

Doç. 
1 

Anezteziyoloji ve 

Reanimasyon Uzmanı 

olmak. Ulusal ve uluslararası 

bilimsel yayınlar yapmış 

olmak. 

2 
Tıp 

Fakültesi 
Temel Bilimler Anatomi 

Yrd. 

Doç. 
1 

Tıp Fakültesi Mezunu olmak. 

Ulusal ve uluslararası 

bilimsel yayınlar yapmış 

olmak. 

3 
Tıp 

Fakültesi 
Temel Bilimler 

Tıbbi 

Genetik 

Yrd. 

Doç. 
1 

Tıbbi Genetik Uzmanı veya 

Tıbbi Genetik Bilim Doktoru 

olmak. Ulusal ve uluslararası 

bilimsel yayınlar yapmış 

olmak. 

4 
Tıp 

Fakültesi 
Dahili Bilimler Hematoloji 

Doç. 

Dr 
1 

Hematoloji Uzmanı olmak. 

Ulusal ve uluslararası 

bilimsel yayınlar yapmış 

olmak. 

5 
Tıp 

Fakültesi 
Dahili Bilimler 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Yrd. 

Doç. 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Uzmanı olmak. Ulusal ve 

uluslararası bilimsel yayınlar 

yapmış olmak. 

 3112/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3133/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3164/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3165/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 14.04.229 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.03. 2015-120 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 20.03. 2015-2229 GÖYNÜK 

 

Bolu İli, Göynük ilçesi, Kilciler Köyü sınırları içerisinde tespit edilen mezarlık alanına 

ilişkin, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.09.2014 gün ve 2205 sayılı yazısı ve 

ekleri, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.12.2014 

gün ve 2513 sayılı yazısı gereği alınan kurum görüşleri okundu ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Bolu İli, Göynük ilçesi, Kilciler Köyü sınırları içerisinde, Bolu Müzesi Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen mezarlık alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunun 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, 

kararımız eki kadastral paftada gösterilen sınırların koruma alanı olarak belirlenmesine, buna göre 

hazırlanacak tescil fişinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

TOPLANTI NO VE TARİHİ : 26.03.2015-102 Toplantı Yeri 

KARAR NO VE TARİHİ : 26.03.2015-1486 KAYSERİ 

 

Kayseri İli, Talaş İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 542 

ada, 1 parselinde yürütülen inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan galerilerin incelenmesine 

ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü'nün 25.11.2014 gün ve 1082 sayılı yazısı ve ekinde alınan bilgi 

ve belgelerin gönderildiği gereğinin yapılması hususunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 

27.11.2014 gün 3790 sayılı ve Kayseri ili, Talaş İlçesi Kiçiköy Mahallesinde ve sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 542 ada, 1,45,46,47,49,50,51, parsellerine yönelik hazırlanan 1/100 ölçekli 

harita üzerinde sınırları işaretlenerek tescil fişi ve hali hazır planın yerinde incelenmesine ilişkin 

Müze Müdürlüğü'nün 09.12.2014 gün ve 1138 sayılı yazısı ve ekinde alınan bilgi ve belgelerin 

gönderildiği gereğinin yapılması hususunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.12.2014 gün 

ve 3990 sayılı yazıları ve ekleri, konuya ilişkin görüşleri içeren; Kayseri Valiliği, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 30.01.2015 gün ve 953 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü'nün 04.02.2015 gün ve 413 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler 

Genel Müdürlüğü'nün 06.02.2015 gün ve 24126 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı'nın 16.02.2015 gün ve 2278 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2015 gün 37671 sayılı, Talaş Belediye Başkanlığı'nın 

10.03.2015 gün ve 54912 sayılı ve konuya ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 

24.11.2014 gün ve 113 sayılı tespit raporları ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 23.03.2015 tarih ve 240 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda 

Kayseri ili, Talaş İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, tapunun 542 ada, 1 parsel ve 58 ada, 

46,47,49,50 parsel numarasında, özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan 

kararımız eki 1/2000 ölçekli harita üzerinde sınırları işaretli ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde 

sınırları koordinatlı olarak işaretli Kaya Oyma Galerilerin, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren 

özellikler taşıması nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil 

işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik" gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulu'nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının II. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım 

Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 67/03-11 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.03.2015-142 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 20.03.2015-2198 SAFRANBOLU 

 

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesinde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.1997 gün ve 5059 sayılı kararıyla 1.ve 3.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş alanlarda, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 

16.03.2015 gün ve 271 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesi; Çay Mahallesinde kayıtlı Türbetepe 

Tümülüsü'nün kararımız eki 1/4000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle 1.ve 3.derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine, Kemerler Mahallesi, 105 ada, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 222 

ve 226 parselde kayıtlı taşınmazlar yüzeyinde tespit edilen buluntulardan ve bilimsel araştırmalar, 

çevresel gözlemler ile bilimsel varsayımlar sonucunda söz konusu alanın kültür varlığı veya 

kalıntısı bulunma olasılığı olan alanlardan olması nedeniyle Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğümüz tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu belirlenen sınırların 1/5000 ölçekli 

haritalarda gösterildiği şekliyle 3.derece arkeolojik sit alanı olarak kabul edilip tescil fişlerinin 

onaylanmasına, 

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU  

KARAR 

 49.00/53 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.03.2015-59 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 24.03.2015-832 VAN 

 

Muş İli, Merkez İlçesi, Muratgören köyünün orta kesiminde yer alan Kurulumuzun 

16/02/2011 tarih ve 764 sayılı kararı ile ilk kez tescil edilen, Kurulumuzun 25/05/2011 tarih ve 

818 sayılı kararı ile I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve yine Kurulumuzun 

30/06/2011 tarih ve 865 sayılı kararı ile höyük üzerinde izinsiz yaptırılan ve tescil edildiği sırada 

kaba inşaatı bitirilmiş olan izinsiz yapının yıktırıldığı Muratgören Höyüğü’nün sit sınırının 

yeniden belirlenmesine ilişkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23/03/2015 

tarih ve 107 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Muş İli, Merkez İlçesi, Muratgören Köyü, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 

413, 414, 415, 416, 417, 418 parseller üzerinde yer alan Muratgören Höyüğün sit sınırlarının, ekte 

koordinatlı krokide belirtilen şekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırı olarak yeniden 

düzenlenmesinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 13.03/05 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.03.2015-58 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 23.03.2015-803 VAN 

 

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Sırmacek Köyü, Kayalar mevkide, tapuda L48c08c paftada yer 

alan Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 23.07.1981 tarih, A-3055 

sayılı kararı ile tescillenen Nefsi Hizan Kalesinin tescil güncellemesine ilişkin; Taşınmaz Kültür 

ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulunun 23.03.1984 tarih ve 44 sayılı kararı, Taşınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulunun 22.03.1985 tarih ve 481 sayılı kararı, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.01.1989 tarih 148 sayılı 

kararı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının hazırlamış olduğu 

18.03.2015 tarih ve 87 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Sırmacek Köyü, Kayalar mevkide, tapuda L48c08c paftada yer 

alan Nefsi Hizan Kalesinin Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan kadastral haritada gösterildiği 

şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 13.03/02 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.03.2015-58 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 23.03.2015-807 VAN 

 

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Kolludere Köyü, Hişet mevkide, tapuda L49a23c2b pafta, 319 ada, 

2 parselde yer alan Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 

10.09.1982 tarih, A-3777 sayılı kararı ile tescillenen Hişet Kalesinin tescil güncellemesine ilişkin; 

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının hazırlamış olduğu 19.03.2015 tarih 

ve 96 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Kolludere Köyü, Hişet mevkide, tapuda L49a23c2b pafta, 319 ada, 

2 parselde yer alan Hişet Kalesi sit sınırlarının karar ekinde yer alan kadastral haritada gösterildiği 

şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7495 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar
2015/7497 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne

Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri
Yönetmeliği

— Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


