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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Gü-
venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe 47 nci maddeden sonra
gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ücret
Ek Madde 1 – Özel güvenlik eğitim, sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlıkça be-

lirlenir ve bu ücretlerle ilgili iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi
vasıtasıyla yürütülür.

Özel güvenlik eğitim, sınav ve belgelendirme hizmetlerinden elde edilerek döner ser-
maye bütçesine aktarılan gelirler; Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında özel
güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz mal, araç ve
hizmet alımları, sigorta giderleri, hizmet binalarının yapım, bakım, onarım ve kira giderleri,
harcırah ve 40 ıncı madde ile 13/11/2006 tarihli ve 2006/11239 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve
Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders
Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların  Tespitine İlişkin
Karara göre yapılacak ödemeler ile döner sermaye işletmelerinde kullanılacak mal ve hizmet
alımlarında kullanılır.

Bu iş ve işlemlere dair hususlar Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdür-
lüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı arasında yapılacak protokol ile düzenlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Mayıs 2015
PAZARTESİ

Sayı : 29352



İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahil Gü-

venlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

bent eklenmiştir.

“c) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-

lükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (a), (e), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görev-

lere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan

diğer kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki

“teknik ressam.” ibaresi “teknik ressam ve zabıt kâtibi.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uzman olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) En az altı yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin üç yılını atamanın yapılacağı Ku-

rumda geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Engelli personelin uzman olarak atanabilmesi için en az dört yıl kamu hizmeti olmak

ve bu hizmetin iki yılını atamanın yapılacağı Kurumda geçirmiş olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı, “Görevde Yükselmeye İlişkin

Esaslar” şeklinde, 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle

boş olması halinde;

a) Bir sonraki atama yapılacak kadroların birimi, unvanı ve adedi ile başvuru şartları

Kurum tarafından sınav tarihinden kırk beş gün önce Birlik ve Kurumlara duyurulur.
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b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum amirliklerince belirtilen şartları

taşıyanların dilekçesi beş iş günü içerisinde alınır, nitelikler için aranan belgeler ilave edilir ve

bir üst yazı ile birlikte duyurudan itibaren bir ay içinde Kurumun Personel Başkanlığına gön-

derilir. Aranan şartları taşıyanlar, TSK örün ağı ile Kurumun genel ağ (internet) sayfasından

ilan edilir.

c) İlan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına her kurumun sadece

kendi personeli başvurabilir.

ç) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nite-

likleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için

duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

d) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi

zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme sınavına katıl-

maları mümkündür. Duyurudan önce izinde bulunanlar, en geç sınav tarihine kadar izinlerini

sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9, 10 ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, her yıl yayımlanacak emirde belirtilen tarihte, sınav

kurulunca 15 inci maddeye göre ilgili personele bilgi verilen ve belirlenen sınav konuları çer-

çevesinde, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından icra edilir. Yazılı sınav

gerektiğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına,

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim ku-

rumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara atanacakların yazılı ve

sözlü sınavda, diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda

başarılı olmaları gerekir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda

en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Ayrıca sözlü sınava alınacak personel için yazılı

sınav başarı puanı en az altmıştır.

(3) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında

başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer

kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara

atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve TSK örün ağı ile Ku-

rumun genel ağ (internet) sayfasından ilan edilir. Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında

başarı puanlarında eşitlik olması halinde, sırası ile süresi fazla, daha üst öğrenimi bitirmiş ve

üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan

başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

11 Mayıs 2015 – Sayı : 29352                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



(4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç

duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(5) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâ-

ğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav

kâğıtları geçersiz sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 12/A – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere

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.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “eğitime tabi

tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında,

Kurumun Personel Başkanlığı temsilcileriyle, atamaya yetkili amirce belirlenecek, ast birlik-

lerde görev yapan personelin de dahil olabileceği diğer üyelerin katılımıyla toplam beş kişiden

teşekkül eder. Kurul, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için görevde yükselme sınavından en

az iki ay önce bilgilendirilir. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler de seçilir.”

“(5) Sınav kurulunun sekretarya görevleri Kurumun personel başkanlığı devlet memuru

ve iş/işçi münasebetleri ile ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ata-

nacaklar için sınav tarihinden en az iki ay önce ilgili personele sınav konuları hakkında yazılı

bilgi verilmesini sağlamak,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Sınav sonuçları başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi

aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar

geçerlidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan adayların atanmasında aşağıdaki

usul ve esaslar uygulanır.

a) Sınavda başarılı olan adaylar arasından başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini

müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanla-

rına göre üç ay içinde duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Tercih alınması duru-

munda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

b) Personelin, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre belirlen-

mişse, yedekler arasından başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aş-

mamak üzere aynı unvanlı kadrolar için müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar;

1) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-

nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sırasıyla ataması yapılabilir.

c) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine

mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

ç) 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.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Engellilerin sınavı

MADDE 19 – (1) Gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda

bulunan engellilerin görevde yükselme sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemler Kurum

tarafından alınır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “eğitimine ve” ile ikinci

cümlesinde yer alan “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili

personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın

alt görevlere atanabilirler.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

“i) Radyo-televizyon yapım ve yayın stüdyoları, naklen yayın araçları, uydu yer istas-

yonları, up-link iletim sistemleri ve karasal program iletim sistemleri gibi yapım, yayın ve

iletim sistemleriyle (karasal verici tesisleri hariç) ilgili teknik gelişmeleri izlemek, teknoloji

geliştirmek, teknik etütler yapmak, plan ve projeleri hazırlamak, bu konularda Kurum tarafın-

dan uygulanacak standart ve esasları tespit etmek,

j) Yapım, yayın ve iletim sistemlerine ait tesisleri planlamak, standartlarını belirlemek,

projelerini hazırlamak, kurmak, kurulmasını sağlamak, mevcut stüdyo tesislerini genişletmek

ve geliştirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2012 28387
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

giren Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının

(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şirket paylarından en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği

idare ve temsile yetkili kişilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer

kanunlar kapsamında taksirli suçlar hariç olmak üzere, maddi unsurları arasında nakil yer alan

suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık suçları, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2009 27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/11/2010 27748

2- 25/6/2011 27975

3- 15/10/2011 28085

4- 22/9/2012 28419

5- 18/5/2013 28651

6- 12/12/2013 28849

7- 13/5/2014 28999

8- 19/9/2014 29124

9- 21/10/2014 29152

10- 19/11/2014 29180

11- 26/12/2014 29217

12- 11/2/2015 29264

13- 21/2/2015 29274
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fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı suçların-

dan veya devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç-

lardan veya bu suçlara iştirakten dolayı hüküm giymemiş olması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetkilendirme başvuru sürecinde başvuru sahibi şirketin tüzel kişiliği ve şirket pay-

larından en az yüzde ellisine sahip gerçek kişi ortaklar veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili

kişiler ve şirket hakkında aynı anda vergi incelemesi bulunduğu hususunun soruşturulması ne-

ticesinde tespit edilmesi durumunda yetkilendirme başvurusu reddedilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkraya uygun olarak yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, il-

gili mevzuatta ve 6 ncı maddedeki şartları karşıladığı tespit edilen şirkete, yetkilendirme ücre-

tini tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ek-1’de yer verilen Yetki Belgesi Ücret Çi-

zelgesine uygun olarak Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırması ve söz konusu dekontun

aslını veya banka onaylı suretini Kurum evrak kaydına sunması gerektiği bildirilir. Söz konusu

süre içerisinde yetki belgesi ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun aslının veya banka onaylı

suretinin Kurum evrak kaydına sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır ve başvuru

sahibi şirketin talebi halinde başvuru evrakı iade edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Hizmet sağlayıcısının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları kaybet-

mesi veya söz konusu şartları sağlamadığının daha sonra tespit edilmesi halinde kendisine Ku-

rum tarafından durumun niteliğine göre uygun bir süre verilerek gerekli şartların yerine geti-

rilmesi gerektiği bildirilir. Söz konusu süre sonunda durumun düzeltilmemesi halinde Kurumun

idari yaptırım ve sair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Kabulü yasak maddeler”

olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “ve gönderilmesi” ibaresi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2014 29019

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2014 29222

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                11 Mayıs 2015 – Sayı : 29352



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA,

TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği

Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi ve (1) numaralı alt

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İş yeri adi ortaklık ise, ortaklık hisselerinin tamamının SİM Belgeli İMO üyelerine

ait olması; işyeri tüzel kişilik ise, hisselerinin en az yüzde elli biri (% 51) TMMOB’ne bağlı

Odalara kayıtlı kişilere ait olması ve aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması zorunludur;

1) Ortaklardan en az birinin % 20 (yüzde yirmi) hisse oranının altında olmamak üzere

SİM Belgeli İMO üyesi olması,

2) Tüm ortakların hisselerinin %20 (yüzde yirmi) oranının altında olması durumunda,

SİM Belgeli İMO üyesinin ortaklık payının en yüksek hisse sahibinden az olmaması.”

“a) İş yerindeki SİM’in durumunu gösteren belge;

1) İş yeri ortağı SİM’in hisse oranını gösterir belge,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onayı” ibaresi “düzenlen-

mesi” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

“Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgesinin yıllık düzenlenmesi”

“Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgeleri her yılın 1 Aralık-31 Aralık

tarihleri arasında, bir sonraki yıl geçerli olmak üzere bandrollü olarak, Oda Yönetim Kurulunca

belirlenen tescil bedeli karşılığında düzenlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat

Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin

İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin İslami

İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, 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: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Abant İzzet Baysal 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) İslami ilimler üzerine araştırmalar yaparak İslami ilimler ile ilgili çalışmaları yürütmek.
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b) Uluslararası hakemli akademik dergi, kitap ve benzeri Türkçe, Arapça, İngilizce ve

diğer dillerde İslami ilimlere ilişkin yayınlar hazırlamak.

c) İslami ilimler alanında yazma eserlerin neşredilmesi, bilimsel çalışmaların yayın-

lanması, modern ve klasik kültüre ait kaynak eserlerin dilimize kazandırılmasına yönelik ça-

lışmalar yürütmek.

ç) İslami ilimler alanında ihtisas kütüphanesi oluşturmak ve kurmak.

d) İslami ilimler konulu araştırmaları teşvik etmek, kültürlerarası etkileşime katkıda

bulunmak.

e) İslami ilimler konusunda araştırma yapan öğrenci ve akademisyenlere bilimsel alanda

destek olmak.

f) Üniversitedeki ilgili bölümlerle işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslami ilimler ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, pa-

neller, seminer ve kurslar düzenlemek.

b) İslami ilimler ile ilgili farklı dillerde yayınlanan kitap, bilgi, belge, resim, belgesel

dizi ve filmleri içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.

c) Merkezin amaçları çerçevesinde gazete, radyo, televizyon ve internet gibi kitle ile-

tişim araçlarını etkin olarak kullanmak.

ç) Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde İslami ilimler araştırmaları yapan kuru-

luşlarla bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek.

d) İslami ilimler araştırmaları konusunda Türkçe, Arapça, İngilizce ve diğer dillerde

yayın yapmak.

e) İslami ilimler alanındaki modern ve klasik kaynak eserlerin dilimize kazandırılması

için plan ve projeler hazırlamak; alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak,

bu alandaki yazma eserlerin tahkiki üzerine çalışmalar yapmak.

f) Dili Türkçe olan akademik birikimi, diğer dillere kazandırmak ve bunun için ilgili

birimleri Merkez bünyesinde oluşturmak.

g) İslam dinini kabul eden milletlerin ana dilleri olan Arapça, Farsça, Urduca, Malayca,

Arnavutça, Boşnakça, Osmanlı Türkçesi ve benzeri diller ile İngilizce, Fransızca ve benzeri

dillerin öğretilmesi çalışmalarını yürüterek bu çalışmalara gerekli desteği sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı İslami ilimler konulu araştırmaları teşvik

etmek.
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h) Dünya çapında dini ilimler konusunda çalışma yapan benzeri enstitü ve merkezlerle

işbirliği yapmak.

ı) Dini disiplinler arası iletişimin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi için düşünce plat-

formları oluşturmak.

i) Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin Mer-

kezin çalışma alanı dâhilinde yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamak.

j) Bilim insanları arasında aktif bir iletişim ağı oluşturmak.

k) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenci, akademisyen ve profesyonel kişi

ve kurumlara bilimsel destek vermek.

l) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ko-

nularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

m) Diğer bilim dalları ile iletişime ve etkileşime katkıda bulunmak.

n) Merkezin bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma birimleri kurup, bu birimler aracı-

lığıyla İlahiyat Fakültesi ve diğer birimlerin öncelikli bilimsel araştırma konularında araştırma,

toplantı ve yayın gibi etkinlikleri koordine etmek.

o) İslami ilimler hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını

artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

ö) Merkezin amaçlarına uygun sair çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından biri

vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve bu projeler için yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin resmî ve özel kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili

çalışmalar yapmak ve bunları Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-

cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile Müdürün öne-

receği dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye ol-

mak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değer-

lendirmek.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları ilgili

mevzuat çerçevesinde tespit etmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler düzen-

leme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Merkezin araştırma konularında burs temin etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekoku-

lu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

b) Destek sınıfları: Hazırlık programında başarısız olan fakat Yüksekokul Yönetim Ku-

rulunca belirlenen koşulları sağlayan öğrencilerin devam ettiği en çok bir akademik yıl süreli

ilave hazırlık eğitimi yapılan sınıfları,

c) Hazırlık sınıfları: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen

zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil eğitim-öğretimi yapılan hazırlık sınıflarını,

ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

e) Tekrar öğrencileri: Her ne sebeple olursa olsun zorunlu hazırlık sınıfından başarısız

olmuş öğrencileri,

f) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kuru-

lunu,

ğ) Yüksekokul: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yüksekokul Kurulu: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“ç) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-

rüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yeterlik sınavı; Yüksekokulca yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olmak üzere

bir ya da iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınav her yarıyıl başında yapılır. Sınava kabul edilme

şartları Yüksekokul tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olmak için

100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir.”

“e) Yıl sonu genel sınavı; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve genel başarı notu

en az 60 olan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu koşulları yerine getirmemiş olan öğrenciler

hazırlık sınıfından başarısız olmuş kabul edilir. Yıl sonu genel sınavından 100 tam puan üze-

rinden 60 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlamış kabul

edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde ders-

lere %85 oranında devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini

geçen öğrenciler, yıl sonu genel sınavına ve bütünleme sınavına giremezler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu ve/veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin, kayıt

hakkı kazandığı ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devamı hakkında aşağıda

belirtilen esaslar uygulanır;

a) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan birimlerin zorunlu yabancı

dil hazırlık eğitim-öğretiminden ilk yıl sonunda devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde

başarısız olan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri ilave bir veya iki yarıyıl daha destek

sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl/yıl so-

nunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı

dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. Destek sınıf-

larına kayıtlı öğrencilere; sınavlar, devam zorunluluğu ve başarı notu ile ilgili hususlarda bu

Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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b) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili

tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler

kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yap-

tırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program

bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-

kanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üni-

versiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından

düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleş-

tirilebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin ilişik kesme işlemleri, öğrencinin kayıtlı olduğu birim

tarafından yürütülür ve karara bağlanır.

c) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı

dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, hazırlık

sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya

dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans,

lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tama-

men yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabi-

lirler. Bu öğrencilerin mezuniyetlerinden önce yapılan yeterlik sınavından belirlenen notu alarak

hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekir. Aksi halde bu öğrenciler Üniversiteden mezun olamaz

ve kendilerine diploma/mezuniyet belgesi verilmez.”

“(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda devam zorun-

luluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin bir sonraki güz dönemi başında yapılacak yeterlik sı-

navından başarısız olmaları durumunda yeni kayıt olan öğrencilerle birlikte hazırlık eğitim-

öğretimine katılmaları, devam zorunluluğunu yerine getirmeleri ve başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/7/2013 28698
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Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesi Enerji Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ETAM): Kırklareli Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kırklareli 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) Enerji teknolojileri alanlarında özellikle uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları

yapmak ve teknolojiler geliştirmek, bu bağlamda;

1) Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının

kullanıldığı, çevre ile uyumlu temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliş-

tirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan

çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak,
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2) Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer gibi klasik enerji kaynaklarının kullanımında ve-

rimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye

muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme (AR-GE) ça-

lışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uy-

gulamak,

3) Araçlarda yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik AR-GE çalışmaları

yapmak, ilgili teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymak,

4) Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu

araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik

ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,

b) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disip-

linler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç

ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren

koordineli proje çalışmalarını yürütmek,

c) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yön-

tem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde enerji teknolojileri açısından değerlendirmeler

ve bilirkişilik yapmak,

ç) Enerji teknolojileri alanında uzman öğretim elemanları yetiştirmek,

d) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği

yapılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

e) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji teknolojileri AR-GE faa-

liyetlerine katkı sağlamak,

f) Üniversitenin teknoloji, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde enerji teknolojisi ko-

nularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılma-

sını sağlayacak bir platform oluşturmak,

g) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara akta-

rılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji teknolojileri alanlarında ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile il-

gili sorunları tespit etmek, incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek,
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desteklemek, bu konularda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili ku-

ruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Enerji teknolojileri ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanım alanlarında ilgili ça-

lışmalara ve aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak

ve karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bu-

lunmak, danışmanlık/bilirkişilik yapmak, projeler sunmak ve yapmak,

c) Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında eğitim ile ilgili prog-

ramlar yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları ile ilgili eğitim ve ser-

tifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları sonunda sertifika vermek, bu bağ-

lamda bina enerji yöneticisi sertifikasyon programı gibi programları yürütmek, bu konuda ça-

lışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak,

ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre çevre ve enerji teknolojileri, enerjinin

etkin/verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, da-

nışmanlık, proje, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak,

f) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji

dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,

g) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre

ilişkileri konusunda ve küresel iklim değişimine azaltıcı etki yapan yenilenebilir enerji kay-

naklarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,

ğ) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için

çalışmalar yapmak,

h) Biyoenerji üretiminde; enerji ormanlarının tesisi ve bakımı ile orman ve tarım işlet-

meciliği ürün ve artıklarından; ısı, elektrik, pelet, biyoyakıt, biyoyağ, biyogaz, biyoetanol, bi-

yometanol, odun kömürü gibi yeşil enerji üretimlerinin ve uygun atıklardan enerji üretim im-

kânlarının gerçekleştirilebilmesi konularında araştırma yapmak, kamu ve özel sektöre uygula-

ma aşamalarında destek olmak,

ı) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile

sağlanabilmesi için projeler yürütmek,
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i) Merkez ile teknopark ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları

ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalan-

dırmak,

j) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar

vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs,

seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları dü-

zenlemek,

k) Kamu ve özel kuruluşların ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri,

kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygu-

lamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

l) Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve ka-

muoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

m) Merkez ile diğer merkezler, enstitüler ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, or-

tak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

n) Kırklareli İli ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu

kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

o) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş-

birliği 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

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi

görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının dü-

zenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı

zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcıla-

rının da görevi sona erer.
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(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-

receği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının

da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere

birisi Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlen-

dirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve top-

lantılara başkanlık etmek,

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

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş-

birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı

gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev

süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdürün önerisi

üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim

sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu

kişiler oy kullanamaz.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda

kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konu-

sunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar ara-

sından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur.

Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şe-

kilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık

yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Demirbaş ve donanım

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ile 142/1.b.l, 151/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan 
Ali Osman ve Emine oğlu, 10.03.1994 doğumlu, Ardahan, Göle, Merdinik mah/köy nüfusuna 
kayıtlı Sinan Ceylan tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete'de ilanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve 
tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye bir dilekçe 
verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip Hakime 
onaylatmak suretiyle, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğuna, temyiz edilmediği takdirde 
kararın kesinleşeceğine, 

İlanın bir örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına, 
İlan ücretinin sanık Sinan Ceylan’dan alınmasına karar verilmiş olup, 
İlanen tebliğ olunur. 3417 

————— 
Esas No : 2011/799  
Karar No : 2012/1226 
Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan 

Mahkememizin (Kapatılan 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 18.06.2012 gün ve 2011/1392 Esas, 
2012/1450 Karar) yukarıda Esas ve karar numarası yazılı ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 5 Yıl 
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedeniyle Denetimli Serbestlik (CMK 231/8) cezası 
ile cezalandırılan İbrahim ve Şaziye oğlu, 31.12.1978 doğumlu, Samsun, Çarşamba, Yukarı 
Dikencik mah/köy nüfusuna kayıtlı Mustafa Güneş tüm aramalara rağmen bulunamamış ve 
gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve 
tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye bir dilekçe 
verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip Hakime 
onaylatmak suretiyle, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğuna, temyiz edilmediği takdirde 
kararın kesinleşeceğine, 

İlanın bir örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına, 
İlan ücretinin sanık Mustafa Güneş'ten alınmasına karar verilmiş olup, 
İlanen tebliğ olunur. 3416 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

8 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Foça İkmal Destek Komutanlığı ihtiyacı 

8 kalem mutfak malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

NO MALZEMENİN CİNSİ İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 8 Kalem Mutfak Malzemesi 100.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve döküm 

alınabilmekte olup, bu nedenle ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis 

banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 

şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.05.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - 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 teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4168/1-1 
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PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 20.000 adet Gıdaya Uygun Plastik Palet %20 artar-azalır 

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

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.05.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4020/1-1 

————— 
OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

3.240.000 adet 435x335x315 mm lik Oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın 

alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.05.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında 

yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 4019/1-1 
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ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır (TEVSİİ) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır (Tevsii) Organize Sanayi 

Bölgesine ait, Enerji Nakil Hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Müd. Giriş 

Kapısı Yanı Merkez/ DİYARBAKIR  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait enerji nakil hattı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : DİYARBAKIR 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2015 Tedaş B.F. ile) : 3.358.490.- TL 

f) Geçici Teminatı : 235.094,30.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 

2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu   

Söğütözü - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/06/2015 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya 

Diyarbakır (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Elazığ Yolu 22. 

Km Organize Sanayi Müd. Giriş Kapısı Yanı Merkez/ DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir 

veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4199/2-1 
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MUHTELİF MALZEMELER SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - İşin Konusu: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü sahasında Atıl Durumdaki Hidrojen Peroksit Fabrikasının Hidrojen Peroksit, Azot 

Oksijen ve Hidrojen Oksijen Tesisine ait Makine, Ekipman, Teçhizat ile Ambar Yedek 

Malzemelerin Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve Açık Arttırma Yolu açık Olacak Şekilde satışı 

yapılacaktır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim bilgileri, ihale tarihi 

a) Adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No: 1/A Keçiören/ANKARA 

c) Telefon Numarası : 0 312 294 20 00  

d) Faks Numarası : 0312 294 70 84 

e) Elektronik Posta Adresi : etimaden@etimaden.gov.tr 

f) İlgili Kişinin Adı/Soyadı/Unvanı ve 

Telefonu : Hüseyin BEKTAŞ - Ekipman ve Malzeme 

Yönetim Birimi Birim Sorumlusu, 0312 294 

20 00/27 28 

g) Muhammen Bedeli : 3.700.000.- TL. 

h) Son Teklif Verme Tarihi/Saati : 03/06/2015 (Çarşamba) - 14.00 

3 - İhale Dokümanların görülmesi ve temini 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde, 

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 Etimesgut/ANKARA (İstanbul Yolu 9. 

Km.), adreslerinden görülebilir ve 100.- TL bedelle temin edilebilir. 

İhale dokümanları bedeli Bandırma İşletme Müdürlüğü Muhasebe birimi ile Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık 

Şubesi nezdindeki IBAN No: TR080001001745377122455001 vadesiz hesabına yatırılabilir. 

5 - İhaleye katılabilme şartları: 

İstekliler; 

1. Şekli ve içeriği şartname ekinde örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu, 

2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini 

gösteren belgeyi, 

3. Teklif Sahibinin, 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin; noter tasdikli imza sirkülerini, 

4. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini, 

5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6. İşyeri Görme Belgesini, 

7. Satış ihalesi konusu işe ait teklif edilen fiyatın en az % 10’u oranında geçici teminatın 

yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 180 gün geçerlilik süreli banka 

teminat mektubunu, 
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8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini, 

9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi 

10. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış idari 

şartnamesini ve eklerini, Teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

11. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 

şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini posta yoluyla da gönderebilirler. 

12. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 

teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 4160/1-1 

—— • —— 
BASKI YAYIN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı tarafından dijital ve ofset baskı yayın hizmeti ilanen ihale edilerek 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 "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 04.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05.06.2015 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4186/1-1 

—— • —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümüne/Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanun ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı 

statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. 
 

Birim Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet 

Uluslararası İslam ve Din 

Bilimleri Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam ve 

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Uluslararası İslam ve Din 

Bilimleri Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü/Hadis 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Not: İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 4147/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/02/2015 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2015 tarih ve 693 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Topçu Mahallesi, imarın 46248 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği 11/05/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4198/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik – Mimarlık 
Fakültesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 11 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte/ 
Yüksekokul Bölüm/Program 

Öğretim 
Üyesi Alanı Ek Açıklamalar 

Mühendislik - 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği * 

1 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Prof., Doç.,Yrd.Doç. 

Mimarlık* 1 Mimarlık Prof., Doç.,Yrd.Doç. 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

1 Endüstri Mühendisliği Prof., Doç.,Yrd.Doç. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
Lojistik ve 

Taşımacılık* 
1 

Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık 

Yardımcı Doçent 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

1 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Prof., Doç.,Yrd.Doç. 

Fen - Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 2 

Psikoloji, Klinik 
Psikoloji, Psikolojik 

Danışmanlık ve 
Rehberlik 

Prof., Doç.,Yrd.Doç. 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 2 Medeni Hukuk Yardımcı Doçent 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Tesktil ve Moda 
Tasarımı 

1 
Tekstil ve Moda 

Tasarımı 
Profesör 

1 
Tekstil ve Moda 

Tasarımı 
Yardımcı Doçent 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir. 4187/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest

İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kırklareli Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


