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YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ OSMANLI KURUMLARI VE MEDENİYETİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Ku-

rumları ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yöne-

timine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Kurumları ve

Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının 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: Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Osmanlı Devletinin Kurumları ve Medeniyetini ik-

tisadî, siyasî, sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemek, bu konuda ulusal ve uluslararası sa-

natsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve görüş sağlamak, Osmanlı Kurumları ve Medeniyetinin
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dünya tarih ve medeniyetine katkılarına yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel

çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, bu konularda kongreler ve seminerler düzen-

lemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda

çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle

ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek,

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

ile ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen tarihçi ve sanat tarihçileri ile işbirliği yaparak bu

konudaki çalışmaları takip etmek ve çalışmaların yayına dönüştürülme sürecini izlemek,

c) Üniversite bünyesinde bulunan tarih, sanat tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümle-

rinde lisans ve lisansüstü düzeyde Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili yeni çalışmaların

yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

ç) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla

ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,

d) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale

ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

e) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras

değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik

olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri

amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplan-

tılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların; ulusal ve ulus-

lararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayınla-

malarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin

sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak,

g) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti uygulama ve araştırmaları konusunda bilimsel

tetkikler yapan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya

uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla

işbirliğinde bulunmak,

ğ) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti uygulama ve araştırma çalışmaları alanında araş-

tırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da

sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak,

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer

çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları

içerisinden Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan

daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan

görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından

Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasın-

dan bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde

müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(5) Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya

kadar vekâlet edebilir.

Müdür ve müdür yardımcısının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Sorumluluğu altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunu ayda bir defadan az olmamak üzere toplantıya çağırmak, toplan-

tının gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kuru-

lunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araş-

tırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve

faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
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g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim

Kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra raporu Rektöre sunmak,

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan

sonra bu husustaki raporunu Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcısının görevi Merkezin tüm çalışma ve faaliyetlerinde Müdüre yar-

dımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı

ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni üye aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve Merkezin

faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda

Yönetim Kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu

toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere danışma ve özel ihtisas komisyonları

oluşturmak,

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas

etmek ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek; bir sonraki döneme ait çalışma

programını düzenlemek,

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini

karara bağlamak; bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık ko-

misyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrul-

tusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında, müdür yardımcısı, Üniver-

sitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı

ve Sanat Tarihi bölümü öğretim üyeleri arasından fakülte kurullarınca seçilecek olan ikişer üye

ile diğer bölümlerden Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitme-

den ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendi-

rerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet

alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya

temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan

Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci ve

üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından,

diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Adnan Menderes Üniversitesi programlarından

özel öğrenci olarak ders almasına birimin ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Özel öğ-

rencilerle ilgili işlemler, Adnan Menderes Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hü-

kümlerine göre yürütülür.

(3) En az lise mezunu olmak koşuluyla, yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci

statüsünde olmayanların misafir öğrenci olarak ders almasına, birimin ilgili kurulunun kararı

ile izin verilebilir. Misafir öğrencilerle ilgili işlemler, Adnan Menderes Üniversitesi Özel ve

Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Birimlere yeni kaydolacak öğrencilerin ders kayıtları akademik takvimde belirtilen

tarihlerde yapılır.”

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

değiştirilmiştir.

“(3) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim

ücretini ödemeyenler ve mazeretleri birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, ders seçimi

yapmış olsalar dahi, o yarıyıl için kayıt yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararla-

namazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç), (d)

ve (e) bentleri eklenmiştir.

“ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.

d) Azami süreler sonunda öğrenimi tamamlayamaması.

e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-

mesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite yönetim kurulu kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu

stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır. Bu süre, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim

programı süresine dahil değildir. Üniversitemizde öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı

dil olan programların hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yılında bulunan öğrencilerden, bahar ya-

rıyılı veya yaz okulu sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olama-

yanların kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen söz konusu öğrenciler, Üni-

versitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğ-

renciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere

kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yap-

tırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan prog-

ramlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını

azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi

beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını

azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak

işlemler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine

getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan

öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini

takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek

başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir.

c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona

ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim

yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler,

ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler

de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre

verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu

ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise

Üniversite ile ilişiği kesilir.
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d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması

gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler

de dahil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına

göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen

bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara

ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma

durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz

konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda

ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları

hâlde GANO’sunun 2’nin altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme duru-

muna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğ-

rencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri derslerden birim yönetim kurulu

tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygu-

lamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-

meyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en

fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde

kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sı-

nıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

(4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın ilgili bi-

rime başvurmaları hâlinde eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların

sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine

kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğre-

nim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde

yararlanamazlar. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/8/2013 28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/2/2014 28923
2- 14/5/2014 29000
3- 7/7/2014 29053
4- 1/9/2014 29106
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Öğren-

cinin başarısı; Sınav Uygulama Esasları Yönergesine göre yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde

yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu

ve bütünleme sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci mad-

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Öğren-

cinin başarısı; Sınav Uygulama Esasları Yönergesine göre yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde

yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu

ve bütünleme sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2013 28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/4/2013 28618

2- 28/9/2014 29133

3- 25/1/2015 29247

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                               8 Haziran 2015 – Sayı : 29380



MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanları, organları ve organlarının çalışma

şekli ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevle-

rine 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) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uy-

gulama merkezi, merkez araştırma laboratuvarı, yapım, bakım, onarım atölyesi, pilot tesisler

gibi birimleri,

b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2013 28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/4/2013 28618
2- 28/9/2014 29133
3- 25/1/2015 29247
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c) Merkez Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez: Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal kalkınma hedeflerini ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak doğal flo-

rada bulunan tıbbi, aromatik ve kokulu bitki türlerini belirlemek, kaybolmaya yüz tutmuş ve

endemik bitki türlerini koruma altına almak, üretim, herbaryum ve koleksiyon parselleri oluş-

turmak, bitki kaynaklarının korunmasına yönelik tohum bankaları oluşturmak.

b) Öncelikle ekonomik önemi olan tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin ekolojik vari-

yabiltelerini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, yetiştirmek, üretmek ve kullanıma

sunmak.

c) Halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılan bitkilerin kullanımları ile ilgili bilgileri

derlemek ve ilaç olarak değerlendirme çalışmalarına temel olacak bilgileri tespit etmek.

ç) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkisel ürünler ile doğal gıda katkısı, ilaç ve kozmetik

ürünlerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan

incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak.

d) Doğal kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve

ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik

ve klinik değerlendirmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları

yapmak ve yaptırmak.

e) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin hastalıklara karşı potansiyel tedavi edici özel-

liklerini belirleme, etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkaracak, etken maddelerin

ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımı ile ilgili AR-GE yapmak, elde edilen materyallerin

ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımı için özel sektör ile işbirliği yaparak katma değeri yüksek

ürünler geliştirmek.

f) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler konusunda yeni teknolojiler üretmek ve dünyada

yeni geliştirilen teknolojileri takip etmek, transfer etmek, adaptasyon çalışmalarını yaparak

elde edilen sonuçları Üniversiteler, diğer araştırma kurumları, ilgili kamu ve özel sektörün kul-

lanabileceği şekle getirmek, Üniversite-sanayi işbirliği için yardımcı olmak.
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g) Genelde tüm Türkiye’de özelde ise Diyarbakır İli ve çevre illerde, tıbbi, aromatik

ve kokulu bitkiler tarımı, ticareti ve sanayisinin gelişmesine öncülük etmek.

ğ) Türkiye’de mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması,

korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel

araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştay-

lar, sempozyumlar, tanıtımlar ve benzeri bilimsel toplantılar ile özel bilgi ve beceri kazandır-

maya yönelik alanlarda sertifikalı/sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve

yürütmek, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda inceleme ve araştırma

yapmak, işbirliği yapmak, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlardan

talep edilecek projeleri yapmak ve uygulamak.

i) Ekonomik ve endüstriyel öneme sahip bitkilerin araştırma, üretim, ara ürün üretimini

yapmak, üretimlerinin yaygınlaştırılması için bitki tür ve çeşitlerinden tohum, fide ve fidan

üretimi yaparak yetiştiricilere dağıtmak.

j) İnsan sağlığı için dünyada kullanılmakta olan doğal ilaç ve gıda katkı maddelerini

taramak, bunların bileşimine giren doğal ürünleri belirlemek ve Türkiye'de bulunanların ana-

lizini yaparak bunlardan ilaç hammaddesi elde etme imkanlarını araştırmak, ürün geliştirme

ve pilot ölçekte üretme ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.

k) Doğal kaynaklı preparatların üretimi, standartlaştırılması ve kalite kontrolüyle ilgili

çalışmalar yapmak.

l) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün

gereksinim duyduğu doğal hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağım-

lılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve

üretimi konularında danışmanlık yapmak.

m) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun

diğer çalışmaları yapmak.

n) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.
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Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Müdür,

Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Merkez Müdürünün

yerine yenisi görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin, amaçları doğrultusunda yönetim ve işle-

yişinden birinci dereceden sorumlu kişidir. Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve bu hususta bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak.

c) Merkezce yapılan çalışmaların yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkeze bağlı/tahsisli, araştırma ve geliştirme birimlerindeki tüm olanakların mak-

simum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünden her türlü tedbiri almak ve

uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve

Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunmak.

e) Merkez kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla

girişimlerde bulunmak.

f) Merkez ve çalışmaları ile ilgili strateji, plan, proje ve program hazırlamak, çalışma

programlarının yürütülmesini sağlamak, programların yıllık gerçekleşme raporlarını hazırla-

mak.

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle bir-

likte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından iki müdür yardımcısı

görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden

ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve müdür yardımcılarıyla

birlikte yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun dört üyesi Üniversite öğretim eleman-

ları arasından ve Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili de dikkate alınarak Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dol-

madan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin

yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.
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(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile 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.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak. Çalışma düzenini, Mer-

kezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek. Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili

kararlar almak.

b) Gerekli düzenleyici işlemlere ait taslakları hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

c) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak ele-

manları belirlemek.

ç) Merkez çalışma prensipleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli ka-

rarları almak.

d) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak yıl sonu faaliyet raporlarını, program ve öneri-

leri inceleyerek karara bağlamak.

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek.

f) Merkezce yürütülen üretim, araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent hak-

larına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

g) Merkez Müdürünün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin fiziksel yapısı

MADDE 12 – (1) Merkez; temel ve uygulamalı ve sosyal bilimler alanında araştırma

ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı Merkez laboratuvarı, AR-GE birimleri ve pilot tesisler

ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur. AR-GE biriminin Başkanı, birimdeki iş akışını

düzenleyip uygular ve Merkez Müdürü ile ilişkileri sağlar. AR-GE biriminin Başkanı, Merkez

Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma şekillerine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri

ve çalışma esaslarına 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 (İSOTAM): Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faali-

yetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı ve tedavi merkezi olmak.

c) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve/veya eğitim ünitesi kurmak ve işletmek.

ç) Otizmle ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek.

d) Otizmin nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve te-

davi olanakları geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.
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e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili eğitici eğitimi programları düzenlemek.

f) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel

kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.

ğ) Tıp bilimleri ile eğitim ve mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları oluştur-

mak ve ortak çalışmalar yürütmek.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak ülke içinde

veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve

benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Tanı ve tedavi hizmetleri:

1) Erken tanı ve tedavi hizmeti için servis, poliklinik ve kapsamlı tanı ve tedavi ekibi

oluşturmak; tanı tedavi ekibi içerisinde öncelikle pediatrik nöroloji, pediatrik nöroradyoloji,

pediatrik beyin cerrahı, pediatrik ortopedist, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, genetik uz-

manı, metabolizma uzmanı, çocuk psikiyatristi, KBB uzmanı, odiyolog, fizyoterapist, uzman

hemşire, diyetisyen, EEG teknisyeni, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, dil

terapisti, engelli eğitimi uzmanı yetişmesine katkı sağlamak veya Üniversite kadrosu içinde

yer alan öğretim üyesi, uzman, teknisyen, hemşire veya diğer ihtiyaç duyulan elemanları ça-

lıştırmak veya çalışmalarına destek olmak.

2) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

3) Merkez bünyesinde hasta ve ailelerin erken dönem eğitimlerini yürütmek, devam

edecek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri

oluşturmak ve yürütmek.

4) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve laboratuvar araştırmalarını yürütmek

veya ilgili birimlerce yürütülen araştırmaları desteklemek.

5) Gerektiğinde diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile ortak (afiliye) sağlık ve eğitim

hizmeti yürütmek.

b) Eğitim hizmetleri:

1) Eğitim faaliyetlerini gerektiğinde çocuk ve ergen ruh sağlığı anabilim dalı, çocuk

nörolojisi birimi, gelişimsel pediatri birimi veya eğitim ve sağlık bilimleri fakültelerinin ilgili

birimleriyle birlikte yürütmek.

2) Eğitim birimi aracılığıyla ebeveyn eğitimi, bakıcı eğitimi, öğretmen ve yetkili per-

sonel uzmanlaşmasını sağlamak, basın yayın uygulamaları ve benzeri hizmetleri sunmak.

3) Ülkenin ihtiyaçlarına uygun, otizm konusunda donanımlı, nitelikli doktor, hemşire,

psikolog, hasta bakıcı ve benzeri elemanların yetkinliklerine katkıda bulunmak.
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4) Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler

düzenlemek.

5) İleri yaş otizmli hastaların kabiliyetlerine uygun meslekî eğitim imkânı sağlamak,

meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak

eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası

kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunarak otizmli hastaların toplumla bütünleş-

mesini sağlamak.

6) Otistik spektrum bozukluğu olan bireylerin tanı, tedavi, rehabilitasyon ve eğitimiyle

ilgili eğitici eğitimi faaliyetleri yürütmek.

7) Toplumda otizmle ilgili farkındalığı artırmak, yanlış ve eksik anlayışları düzeltmek

amacıyla, basın-yayın ve görsel ve sosyal medya ortamları dâhil her türlü bilgilendirme, eği-

timini yürütmek.

c) Araştırma hizmetleri:

1) Merkezin amaçlarına uygun her türlü temel, klinik; bireysel veya multidisipliner;

akademik, bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak.

2) Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri hazırlamak ve yürütmek.

3) Araştırmalar için özel ve/veya kamu temelli mali destek temin faaliyetleri yürütmek.

4) Araştırma faaliyetlerini merkez imkânlarıyla desteklemek.

5) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili deneysel modeller oluşturmak ve deney hayvanı

çalışmalarını yürütmek.

6) Proje çalıştayları düzenlemek.

(2) Diğer faaliyetler:

a) Bağış ve destek toplama faaliyetlerinde bulunmak.

b) Merkez amaçlarına uygun her türlü yayın faaliyetinde bulunmak.

c) Ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel değişimi;

misafir ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel faaliyetleri için

uygun altyapı ve hizmet ortamlarını oluşturmak ve bu kişileri eğitim ve/veya mali açılardan

desteklemek.

ç) Ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun konularda Üniversite içinde, ulusal veya uluslararası

yarışmalar düzenlemek ve/veya ödüller vermek.

e) Etik ve bilimsel altyapı eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

f) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin engellilik derecesini belirlemek üzere sağ-

lık kurulu heyeti oluşturmak ve ilgili mevzuata uygun sağlık kurulu raporu hazırlamak için

hastanelerle işbirliği içinde çalışmak.

g) Araştırmacı, eğitici, öğretim elemanı, idareci ve destekçilere maddi ve manevi ödüller

vermek.

ğ) Otizm konusunda bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti vermek.
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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, tercihen otizm spektrum bozukluğu ile ilgili alanlarda çalışan

profesör veya doçent unvanlı tıp fakültesi veya eğitim fakültesi öğretim üyeleri arasından üç

yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile

görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün gözetim ve denetimi altında Müdürün verdiği gö-

revleri yerine getirir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından belirlenen müdür

yardımcılarından biri, müdür yardımcıları da bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu üyelerin-

den biri Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdürün görev süresinin dolması, altı aydan daha uzun süre için Üniversite dışında

tam zamanlı olarak görevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması duru-

munda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Aynı usulle yeni Müdür görevlendirilinceye

kadar Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâleten Müdür olarak görevlendi-

rilir. Görev süresi dolan Müdür veya müdür yardımcıları aynı usulle yeniden atanabilirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak, bütçe

tekliflerini Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yaparak, Merkez organlarında belirlenen faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal

ve uluslararası alanda destek ve kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sun-

mak ve Yönetim Kurulunca değerlendirilen faaliyet programlarını her takvim yılının başlan-

gıcından bir ay önce ve faaliyet raporlarını her takvim yılının sonunu takiben iki ay içinde Rek-

törlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

otizm alanında, yoksa otizmle ilişkili alanlardan görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere

toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süreyle görevlendirilirler. Görev

süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez, Müdürün daveti üzerine, Müdür tarafından

belirlenen gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılan üye sayı-

sının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı usulle olağanüstü topla-

nabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet plan ve programını belirlemek.

c) Merkezin yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

d) Müdürün gündeme getireceği diğer konularda kararlar almak.

e) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını hazırlamak, değerlen-

dirmek ve onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonelle karşılanır. Ayrıca, personel istihdamı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılabilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen hizmet ve araştırmalar kapsamında

satın alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin veya Tıp Fakül-

tesinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Haziran 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29380 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/170 

KARAR NO : 2014/431 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/10/2014 

tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. 

DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Altibay ve Aysoltan oğlu, 1981 doğumlu, 

mah/köy nüfusuna kayıtlı SUHRAB NAZAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama 

emri tebliğ edilememiştir. 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 

beyan ile temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunu 28 vd. 

Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur karar verilmiş olup, ilan olunur. 4024 

————— 
ESAS NO : 2014/195 

KARAR NO : 2014/413 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 02/10/2014 

tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. 

SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Omar ve Malika oğlu, 1988 doğumlu, Gazze 

nüfusuna kayıtlı YOUCEF BENALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 

beyan ile temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunu 28 vd. 

Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur karar verilmiş olup, ilan olunur. 4025 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No : 2013/2287 

Karar No : 2014/740  

Suç  : İzin tecavüzü  

Suc Tarihi : 15.07.2014 

SANIK KİMLİĞİ: Emrah YELKEN - Mustafa ve Elife oğlu, 1988 D.lu, ANKARA 

/Mamak - Tuzluçayır nüfusuna kayıtlı. T.C. Kimlik No: 14149169566 Yukarıda açık kimliği 

yazılı hükümlü hakkında 15.07.2014 tarihli duruşmada; 

Sanık Emrah YELKEN'in 05.05.2009 - 28.05.2009 tarihleri arasında temadi eden İzin 

Tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle hakkında kamu davası açılarak yargılama yapılmakta ise 

de, sanığın suç başlangıcı itibariyle asker kişi olmaması nedeniyle müsnet suçtan CMK'nın 223/2-b 

maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE, 

Sanık hakkında beraat kararı verilmesi nedeniyle, sanığın 28.05.2009 - 05.06.2009 

tarihleri arasında yolda ve gözetim altında, 05.06.2009 - 08.07.2009 tarihleri arasında tutuklulukta 

geçirdiği süreler için beraat kararının kesinleşmesini müteakip Devletten tazminat talebinde 

bulunma hakkının bulunduğunun sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

Sanığın, kararın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden itibaren üç ay ve her halde kararın 

kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içerisinde tutuklulukta geçirdiği süreler için tazminat talebiyle 

oturduğu yer Ağır Ceza Mahkemesine başvurabileceğinin BİLDİRİLMESİNE, 

Kararın kesinleşmesine müteakip kararın kesinleştirme şerhli bir suretinin sanığa 

GÖNDERİLMESİNE, 

Talebe uygun 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile C.M.K.'nun 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 

bulunulması suretiyle veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla Askerî Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere oy sırası ve oy 

birliğiyle karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3670 

————— 
Esas No : 2013/980 

Karar No : 2014/376 

Suç : İzin tecavüzü 

Suç Tarihi : 03.08.2010-29.03.2011  

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: Sedat KOÇAK- Çetin ve Yadigar oğlu 1988 D.lu Zonguldak, 

Merkez, Karaelmas nüfusuna kayıtlı. 70'nci Mknz. P. Tug. Kh. BI. K.lığı emrinde görevli iken 

terhisli 1990/1 P. Er Halen: Yeni Sahra Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Sümbül Sk. No.3 

Ataşehir/lstanbul adresinde ikamet eder. T.C. Kimlik No: 58660510742 Yukarıda açık kimliği 

yazılı hükümlü hakkında 09.04.2014 tarihli duruşmada; 
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Mahkememizin hükümlü Sedat KOÇAK hakkında İzin Tecavüzü suçundan tesis ettiği 

21.04.2011 tarih ve 2011/624-206 E.K. sayılı hükmünün lehe kanun değerlendirilmesi 

bakımından yeniden ele alınması sonucunda; 

Hükümlü Sedat KOÇAK'ın 03.08.2010-29.03.2011 tarihleri arasında temadi eden müsnet 

İzin Tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-b maddesi 

uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün yargılama aşamasındaki iyi hali nedeniyle hükümlünün cezasından 5237 

sayılı T.C.K.'nun 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 

ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün 29.03.2011-30.03.2011 tarihleri arasında gözaltında, 30.03.2011-15.04.2011 

tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.'nun 63'üncü maddesi uyarınca netice 

cezasından MAHSUBUNA, 

C.M.K'nun 231/(7) fıkrasının amir hükmü uyarınca; bu aşamada, verilen hürriyeti 

bağlayıcı cezanın ertelemesi veya seçenek yaptırımlara çevrilmesi hususlarında bir karar tesis 

edilmesine YER OLMADIĞINA, (8) fıkrası uyarınca denetim süresi içinde Dava zamanaşımının 

duracağının İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nun 231'nci maddesi uyarınca bu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

GERİ BIRAKILMASINA, 5237 sayılı T.C.K'nun 51/(3) ve 5271 sayılı C.M.K.'nun 231/8 nci 

maddeleri uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren başlamak üzere sanık hakkında BEŞ YIL 

DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, 

5237 sayıl T.C.K.'nun 51/(6) ve 5271 sayılı C.M.K.'nun 231/8-a, b, c maddeleri uyarınca 

takdiren sanık hakkında hiçbir denetimli serbestlik tedbiri UYGULANMAMASINA, 

Suç dosyası ESASININ; denetim süresi içerisinde hükmün açıklamasının geri bırakılması 

kararları için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE ve DERDEST TUTULMASINA, 

Beş yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı Şubat ayında hükümlünün sabıka 

kaydının İSTENMESİNE, kasti bir suç işlendiğinin tespiti halinde, suç dosyasının esasa 

kaydedilerek, yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE VE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

Sanığa denetim süresi içerisinde kasti bir suç işlemesi verilen mahkûmiyet hükmünün 

AÇIKLANACAĞININ, suç işlemezse hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar 

verileceğinin ve tesis edilen hükmün hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağının İHTARINA, 

Kararın kesinleşmesinden sonra bir suretinin Adli Sicil Müdürlüğüne 

GÖNDERİLMESİNE, Talebe uygun 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri 

ile C.M.K.'nun 263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün 

yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren 

bir hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 

beyanda bulunulması suretiyle veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına 

veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine 

yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla en yakın Askeri Mahkemede itirazı mümkün olmak üzere 

karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3669 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF TİP LOKOMOTİFLERE AİT YAKIT TANKLARININ TEMİZLEME- 

ONARIM VE BOYANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/68791 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale Konusu İşin Niteliği, 

     Türü ve Miktarı : 35 adet Muhtelif tip lokomotiflere ait yakıt tankı 

temizleme, onarımı ve boyanması işi hizmet alımı 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.06.2015 - 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

22.06.2015 saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4933/1-1 

—— • —— 
TEŞEKKÜLÜMÜZCE 2015 YILI İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULACAK MUTAD BASKI 

İŞLERİ (BB, CLP, AFİŞ VE FÖY) İLE BRANDA AFİŞ, VAGON GİYDİRME 

VE KÖPRÜ ALINLIĞI BASKI, MONTAJ VE DEMONTAJ İŞLERİ 

TEMİN EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/71069 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/4199 - Faks: 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi  : malzemesiparis@tcdd.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Teşekkülümüzce 2015 yılı içerisinde ihtiyaç 

duyulacak mutad baskı işleri (BB, CLP, Afiş ve Föy) ile branda afiş, vagon giydirme ve köprü 

alınlığı baskı, montaj ve demontaj işlerinin temini 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Başkanlığına 30.06.2015 saat 14.30'a kadar, verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dâhil 50,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5056/1-1 
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E43000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN ELEKTRİKLİ DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/69830 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490  Eskişehir/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 10 adet Elektrikli Anadevre Kesici 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 25.06.2015 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5044/1-1 

————— 
İMAL EDİLECEK VAGONLAR İLE BAKIM VE YENİLENMESİ YAPILACAK ÇEŞİTLİ TİP 

VAGONLARIN TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

2 TİP POLYEMİD KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2015/69868 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490  Eskişehir/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 1) 800 adet WJ 130/240, Polyemid Kafesli 

Rulman, 

  2) 800 adet WJP 130/240, Polyemid Kafesli 

Rulman, 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 30.06.2015 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5045/1-1 
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YATIRIMCILARA DAVET 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden: 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare)’ye ait; 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. 

Kattaki 11 No.lu adresinde yer alan brüt 142 m² yüzölçümlü taşınmaz İdare tarafından, 4046 

sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. 

Geçici Teminat Bedeli 

(TL) 

Tanıtım Dokümanı ve 

İhale Şartları Belgesi Bedeli (TL) 

Son Teklif Verme 

Tarihi 

20.000 TL 

(Yirmibin Türk Lirası) 

50 TL 

(Elli Türk Lirası) 
08.07.2015 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 

ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık arttırma suretiyle 

sonuçlandırılabilir. 

2 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.  

3 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;  

a) Türk Lirası veya 

b) Hazine Müsteşarlığı’nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya 

yetkili finans kurumlardan alınacak, İdare'ce kabul edilecek, İdare lehine, Türk Lirası bazında, 

konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak 

Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız, 

şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir. 

4 - Taşınmaz hakkında hazırlanan İhale şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, İdarenin 

T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602 

no.lu (IBAN NO.LU)  (TL) hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak, "İstanbul ili, 

Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No.lu 

Taşınmazına ilişkin İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesini içerir şekilde, 

üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının 

veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen 

adresinden 08/06/2015 Pazartesi Gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin 

edilebilecektir. 

5 - İhaleye katılabilecekler için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması 

zorunludur. Her ne surette olursa olsun İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı 

olarak alınan bedel iade edilmez. 

6 - Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate 

alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 08/07/2015 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar 

İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden 

sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta 

serbesttir. 

8 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci 

maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 

Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad. No: 47   34425 Karaköy/İSTANBUL 

Tel: (0212) 251 62 22 / Faks: (0212) 251 59 85 

www.tdi.gov.tr 4909/1-1 
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DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR. 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddes inin 

1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri 

kapsamında aşağıda bilgileri verilen doğal mineralli su arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama 

ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık 

Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

 

 

İlçe Mevkii 

Alan 

(Hektar) 

Tahmini 

Bedel 

%3 Geçici 

Teminat 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 
Niğde İli 

Bor İlçesi 

Karamahmutlu-Halaç-

Postallı-Karacaören 
4966,81 

15.000,00 

TL+KDV 
450,00 TL 24/6/2015 11.00 

 

1 - Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 4966,81 hektar alana sahip, M33-a3, M33-b4 

paftalarında doğal mineralli su arama ruhsat sahası 

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar 

RN:39 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 646683 652228 655220 659184 659987 

Yukarı(X) 4188928 4186937 4185247 4184970 4184234 

 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 

Sağa (Y) 659882 655964 653539 645546 

Yukarı(X) 4181205 4181054 4182909 4185958 

 

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 24/06/2015 günü ihale saatine 

kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir. 

İhale, Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel 

Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından yapılacaktır.  

İşle ilgili ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana 

Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü 

(Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis 

Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir. 

İhaleye iştirak edecek olan; 

a) Gerçek Kişiler; 

1 - Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için 

telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi, 
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2 - Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge, 

3 - Noter onaylı imza sirküleri, 

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde 

alınmış belge, 

6 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 

önceki 3 ay içinde alınmış belge, 

7 - İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale 

şartnamesi (ekleri ile birlikte), 

8 - İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu, 

9 - Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına 

hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu. 

b) Tüzel Kişiler; 

1 - İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini 

gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine 

haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini, 

2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 

3 - İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile 

imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri, 

4 - Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde 

alınmış belge, 

5 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 

önceki 3 ay içinde alınmış belge, 

6 - İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale 

şartnamesi (ekleri ile birlikte), 

7 - İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,  

8 - Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına 

hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek 

suretiyle 24/06/2015 Çarşamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları 

gerekmektedir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 5028/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN 

ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerini Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/70914 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 - (37) - 0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2015/2016 Pancar Kampanyası 

süresince Seyyar Pancar Boşaltma makinesi ile 

(±%20 toleranslı) 250.000 Ton, Sabit Pancar 

Boşaltma makinesi ile (±%20 toleranslı) 300.000 

Ton Pancarın Boşaltılması, Makinelerinin 

İşletilmesi, Temizlenmesi ile bakım-onarım ve 

revizyonunun yaptırılması hizmet alımı işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 2015/2016 Kampanya Dönemi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.06.2015 - Saat 09.30 

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 veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 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 idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında 

kabul işlemleri tamamlanan Pancar Tesellüm, Boşaltma ve İstifleme işleri, ayrı ayrı benzer iş 

olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde Seyyar ve Sabit Pancar boşaltma makinelerine Kısmi teklif verilebileceği gibi, her 

ikisine birden de teklif verilebilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Diğer Hususlar: 

13.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5055/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 20 KALEM TONLUK, 5 TONLUK OCAK ARABASI 

YEDEKLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ  

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/68261 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 - 84 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov. tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı:  

Malzemenin Cinsi  Miktarı (Adet) 

1 - 20 Kalem 

Tonluk, 5 Tonluk Ocak Arabası 

Yedekleri 

17.300 

TOPLAM: 17.300 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Tonluk, 5 Tonluk Ocak Arabası yedekleri (60- 90 

günde) teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 06.07.2015 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya No. : 1517027 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ekonomik açıdan; 

a) Rondel (cer çubuğu için), Yay tahdit burcu ve Tekerlek mili somunu, 

b) Büyük, küçük tampon yayları ve yaylı segman bir grup olarak ve her bir grup toplamda 

en düşük fiyat esasına göre, diğer malzemeler ayrı ayrı en düşük fiyat esasına göre 

değerlendirilecektir. 

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 
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“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 

numaralı hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale 

dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale 

dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.07.2015 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Rondel (cer çubuğu için), yay tahdit burcu ve tekerlek mili somunları bir grup 

büyük, küçük tampon yayları ve yaylı segmanlar diğer bir grup olarak ayrı ayrı ancak 

miktarlarının tamamı için teklif verilecektir. İstekliler ihale konusu diğer malzemelere kısmi teklif 

verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 5019/1-1 
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TZK VE ÇZK YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Işin Adı: TZK ve ÇZK yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.    

İhale kayıt numarası  : 2015/68664 

Dosya no  : 1526051 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TZK ve ÇZK yedekleri: 18 kalem 

b) Teslim yeri      : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 29.06.2015 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4. 2.1 - -------------- 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan F-504 ile F-504-1 ve F-510 ile F-510-5 

resim no.lu malzemeler için toplamda en düşük, diğer kalemler için en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 29.06.2015 PAZARTESİ günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5020/1-1 
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BASINÇLI HAVALI TESTERE SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Işin Adı: Basınçlı havalı testere alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/68686 

Dosya No : 1521467 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Basınçlı havalı testere (1 kalem-6 adet) 

b) Teslim Yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 18.06.2015 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.06.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5023/1-1 
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BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

“ÇUKURHİSAR-BANDIRMA ARASI AKARYAKIT BORU HATTI HASARLARI ONARIMI” 

Milli Savunma Bakanlığından: 

YUKARIDA ADI GEÇEN İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ 

MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 

YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ 

GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA 

YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ 

HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 02 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR 

AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM 

ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE 

ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 5012/1-1 

—— • —— 

GÜVENLİK KAMERASI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Lojistik Müdürlüğü Depolar Kısım Şefliği ve Basımevi Kısım 

Şefliğinin iç ve dış mekanlarının 7/24 güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla 20 kalem güvenlik 

kamerası ve malzemelerinin alımı (montaj ve işçilik dahil) 23 Haziran 2015 Salı günü saat: 14.30’da 

teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 5051/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85284 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 05.05.2015 tarih ve 604/1024 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.05.2015 tarih ve 1345/3096 sayılı kararlarıyla 

onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 08.06.2014 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85284 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Bahçekapı Mahallesi, 7993 Ada 7, 10, 11, 12 ve 13, 47369 Ada 1, 2 ve 3 Geriye dönüş 

cetvelleri hazırlanarak tekrar oluşturulan 4781, 2113 Ada 1 ve 2115 Ada 27 nolu parseller ile yol; 

İlgililere ilanen duyurulur. 5031/1-1 
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Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

GEDİZ ÜNİVERSİTESİNE PROFESÖR ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı 

Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17. Maddesi 

uyarınca Profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) 

onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur. 

 

BİRİMİ BÖLÜM 

AKADEMİK 

ÜNVANI ADET AÇIKLAMA 

FEN - EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Sosyoloji Profesör 1 

• Din ve Devlet İlişkileri, 

Modernite, Hukuk ve Siyaset 

üzerine çalışmaları bulunmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-

Menemen/İZMİR 

Tel: 0232 355 00 00   www.gediz.edu.tr 5057/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5624 Karar Tarihi: 04/06/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını (Metodoloji) belirleyen 22/12/2011 

tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2012-

2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 20/02/2013 tarihli ve 4277 

sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi 

Gazete’de yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 

Madde 1 - 20/02/2013 tarih ve 4277 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında 

yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 750.000 750.000 750.000 750.000 

Genişleme ve Devir İçin İlave Yatırım 

Tavanı** 
0 0 525.253 0 

İlave Yatırım Tavanı***   2.083.586 2.083.586 

* Bu bedeller 2013 yılı başı fiyatlarıyladır. 

** Bu bedeller 2015 yılı başı fiyatlarıyladır. 

*** Metodolojinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 

yılı başı fiyatları). 

Madde 2 - 20/02/2013 tarih ve 4277 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası 

kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Haziran ayı için aşağıdaki tabloda yer 

alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4277 sayılı 

Kurul Kararı hükümleri geçerlidir. 

 

 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/Sm3) 

Kademe 1 0-100.000 Sm3 0,088009 

Kademe 2 100.001- 100.000.000 Sm3 0,039199 

Kademe 3 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,001054 
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Madde 3 - Bu Karar 01/06/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

EK-1 Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Revizyonda Esas Alınan Parametreler 

Tablosu 

 

REVİZYONDA ESAS ALINAN PARAMETRELER* 

 2015 2016 

Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı 525.253 0 

Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç) 0 0 

Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları 525.253 0 

Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı 525.253 525.253 

Yatırımların İtfası 23.875 23.875 

Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı 250.689 489.440 

Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı 12.534 24.472 

Makul Getiri Tutarı 29.400 57.401 

Düzenlenmiş İşletme Giderleri 620.107 1.004.716 

AR-GE Tutarı 6.201 10.047 

AR-GE Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri 626.308 1.014.763 

Diğer Gelirler 0 0 

Tarifeye Esas Net işletme Giderleri 626.308 1.014.763 

İşletme Sermayesi Gideri 6.174 10.004 

Yıllık Gelir Gereksinimi 685.758 1.106.043 

Toplam Tüketim 640.000.000 1.060.000.000 

*Tabloya esas değerler 2015 başı fiyatlarıdır. 5054/1-1 

—— • —— 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 08/06/2015 

Son Başvuru Tarihi : 22/06/2015 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 

7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 

ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 
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5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge 

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik  

belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden 

ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİR 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü (232) 4888207 

İletişim Fakültesi Dekanlığı: (232) 4888138 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı: (232) 4888311 

Fax: (232) 2792626 

 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Profesör 1 

Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji/Tıbbi 

Mikrobiyoloji alanında 

uzmanlığını almış olmak 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 
Profesör 1 

Yönetim ve Organizasyon 

(Sağlık Yönetimi alanında 

çalışmaları bulunmak) 

İletişim 

Fakültesi 

Medya ve 

İletişim 
Doçent 1 İletişim Bilimleri 

 5062/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve 

yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge 

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 

- Özgeçmiş 

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 

- TC Kimlik No 

- Fotoğraf (1 adet) 

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 

çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım 

dosya ile başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir 

takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini 

(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Veteriner Hek. Tar. ve Deont. 

ABD 
Profesör 1 

 İç Hastalıkları ABD Profesör 1 

 Dölerme ve Suni Toh. ABD Yrd. Doç. 1   
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BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakoloji ABD Doçent 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu ve 

Farmakoloji alanında doçent unvanı 

almış olmak, Endokrin Sistem ve 

Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Farmasötik Toksikoloji ABD Doçent 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu ve 

Farmasötik Toksikoloji alanında 

doçent unvanı almış olmak, 

İmmünotoksikoloji konusunda 

çalışmaları olmak. 

Farmasötik Teknoloji ABD Doçent 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu ve 

Farmasötik Teknoloji alanında 

doçent unvanı almış olmak, Dental 

kullanım için taşıyıcı ilaç sistemleri 

konusunda çalışmaları olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Milletlerarası Hukuk ABD Doçent 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve 

Milletlerarası Hukuk alanında doçentlik 

belgesine sahip olmak. 

Medeni Hukuk ABD Doçent 1   

Deniz Hukuku ABD Doçent 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

Deniz Hukuku alanında doktora 

yapmış olmak ve Deniz Hukuku 

alanında doçentlik belgesine sahip 

olmak. 

Hukuk Tarihi ABD Doçent 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak,  

Kamu Hukuku alanında doktora 

yapmış olmak ve Hukuk Tarihi 

alanında doçentlik belgesine sahip 

olmak. 

Mali Hukuk ABD Doçent 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

Kamu Hukuku alanında doktora 

yapmış olmak ve Mali Hukuk 

alanında doçentlik belgesine sahip 

olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Felsefesi ABD Profesör 1   

Türk İslam Edebiyatı ABD Profesör 1 
Doktorasını Türk İslam Edebiyatı 

alanında yapmış olmak. 

Tasavvuf ABD Profesör 1   

Din Eğitimi ABD Doçent 1   
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BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

MÜHENDİSLİK FAK. 

Jeoloji Mühendisliği ABD Profesör 2 
Petrol Jeolojisi alanında çalışmaları 

olmak. 

Jeoloji Mühendisliği ABD Profesör 1 
Yapısal Jeoloji alanında çalışmaları 

olmak. 

Katıhal Fiziği ABD Profesör 1 
Manyetik malzemeler konusunda 

çalışmaları olmak. 

Katıhal Fiziği ABD Doçent 1 
Manyetik malzemeler konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gıda Mühendisliği ABD Doçent 1 

Moleküler biyoloji, mikrobiyel 

genetik ve biyokimya konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gıda Mühendisliği ABD Doçent 1 

Proses mühendisliği, gıda temel 

işlemleri ve biyokütle enerjisi 

konularında çalışmaları olmak. 

DİL VE TARİH - COĞ. FAK. 

Sanat Tarihi Bölümü Doçent 1 

Ortaçağ Arkeolojisi ve Türk El 

Sanatları alanlarında çalışmaları 

olmak. 

Klasik Arkeoloji ABD Doçent 1 
Doktorasını Roma Dönemi Mimarisi 

alanında yapmış olmak. 

Fiziki Coğrafya ABD Yrd. Doç. 1 
Jeoistatistik konusunda çalışmaları 

olmak. 

Sistematik Fels.ve Mantık ABD Profesör 1   

Sistematik Fels. ve Mantık ABD Yrd. Doç. 1   

Rus Dili ve Edb ABD Profesör 1   

Sosyal Antropoloji ABD Doçent 1 

Yükseklisans ve doktorasını sosyal 

antropoloji alanında tamamlamış 

olmak,  sosyal ve kültürel antropoloji 

alanında doçent unvanı almış olmak. 

Tarih Öncesi Arkeo. ABD Profesör 1   

Felsefe Tarihi ABD Profesör 1 
Doçentliğini Felsefe Tarihi alanında 

almış olmak. 

Yakınçağ Tarihi ABD Profesör 1   

Güney-Doğu Türk Leh. Edb. 

ABD 
Profesör 1 

Özbek Türklerinin dili ve edebiyatı 

alanında çalışmaları olmak. 

Yeni Türk Dili ABD Profesör 1   

 5003/1-1 
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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

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/7649 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında

Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm 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. 


