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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRK VE DÜNYA MUTFAKLARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/2/2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Men-
deres Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
5 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Anadolu, Türk ve dünya coğrafyasında yaşayan mutfak kültürlerinin
kökenlerini, besin üretim, hazırlama ve koruma yöntemlerini, yiyecek ve içecek çeşitlerinin
derlenmesini, sınıflandırılmasını, derlenen yiyecek ve içeceklerin reçetelendirilip adların stan-
dartlaştırılmasını, geçmişten günümüze gelinceye kadar geçirdiği değişimleri ve çevre kültür-
lerle etkileşimlerini araştırmak ve karşılaştırmalar yapmak; yiyecek ve içeceklerin tüketim ve
dağıtım süreçlerini, mutfak düzenini, mutfakta kullanılan araç-gereçleri tüm boyutları ile ortaya
çıkarmak; UNESCO tarafından belirlenen ve Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanımla-
nan, mutfak kültürü etrafında ortaya çıkan davranış biçimleri, alışkanlıklar, ritüeller, inançlar,
kimlikler, pratikler ve mesleklerle ilgili çalışmalar yapmak ve bir turizm unsuru olarak gastro-
nomi incelemeleri çalışmalarında bulunmaktır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/2/2015 29254

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Temmuz 2016
PAZAR

Sayı : 29780



Ahi Evran Üniversitesinden:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2007 tarihli ve 26660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda öğrenci toplam on saati aşmamak üzere en çok üç ders alabilir. An-
cak, yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile birlikte mezun olabilecek
durumda olan öğrenci toplam on iki saat ders alabilir. Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi üçün-
cü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz. Genel akademik
ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler, yaz okulunda sadece daha önce alıp da başarısız ol-
dukları dersleri alır. Ancak haftalık on saatten fazla olan dersler için ders saati miktarına bakıl-
maksızın aynı dönemde bir adet, eğitim-öğretim süresince de en fazla iki adet ders alınabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL GÖÇ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel

Göç Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel Göç Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel Göç Uygulama ve Araştırma

Merkezi (KUGAM)’ni,
b) Merkez Müdürü: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel Göç Merkezi Müdü-

rünü,
c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2007 26660
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı göç, göçmenler, göç süreci, göç hareketleri, göç çe-

şitleri, sürgün gibi konularda yansız, objektif ve disiplinler arası bilimsel araştırmalar, eğitim
çalışmaları, uygulamalar, projeler, belgeseller ve yayınlar yaparak konunun sosyal, hukuksal,
ekonomik ve kültürel boyutlarını tartışmak ve konuyla ilgili çalışan resmi ve özel kuruluşlar
ile işbirliği içinde çalışarak göç alanına bilgi birikimi konusunda katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Göç, göçmenler, göç süreci, göç hareketleri, göç çeşitleri, sürgün ve ilgili konularda

araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.
b) Göç konusunda sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları kapsayan konularda

uluslararası ve ulusal düzeyde seminer, konferans, sempozyum, sergi, çalıştay gibi faaliyetlerde
bulunmak.

c) Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak (a) ve (b) fıkralarında bahsedilen ça-
lışmalarda yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ç) Göç ve göçmenler konusunda yapılacak yerel ve uluslararası araştırma projelerinde
gerekli koordinasyonu sağlamak ve gerektiğinde yürütmek ve  bu projeler için gereken desteği
sağlamak.

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili etkinliklerde bulunan yerel ve uluslararası, resmi
veya özel kurum ve kuruluşlarla merkezin amacını göz önünde bulundurarak işbirliğinde bu-
lunarak ortak çalışmalar ve programlar düzenlemek.

e) Göç alanlarında yerel ve uluslararası bir iletişim ağı kurmak.
f) Gerektiğinde, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla,

yerel ve uluslararası göç alanlarında gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon
merkezi ve arşiv oluşturmak.

g) 2547 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan diğer mevzuat ve Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde bilirkişilik, danışmanlık ve ilgili etkinliklerde
bulunmak.

ğ) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje
grupları kurulabilir.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süre

ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.
(3) Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
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c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alan-

ları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az altı ayda bir kez olmak üzere top-

lanır.
(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara ka-
tılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-
lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.
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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 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜZİK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,  yönetimine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev ve yet-
kilerine 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) Konservatuvar: Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
b) Merkez (BÜMAM): Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 
ç) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları  
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Müzik ve müzik kültürleri kapsamına giren tüm alanlarda araştırmalar, incelemeler

ve uygulamalar yapmak. 
b) Bu çalışmaları desteklemek, sunmak ve yayımlamak. 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki üniversiteler, ilgili kurumlar ve sanat kurumları ile

Üniversite arasında bilimsel, sanatsal ve akademik işbirliğini geliştirmek, bu kurumlarla Üni-
versite arasındaki hareketliliğin artmasına katkıda bulunmak. 
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b) Konser, çalıştay, kongre, seminer, sempozyum, bienal, sergi, yaz okulu ve benzeri
etkinlikleri ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlemek. 

c) Her türden yayın, yayım, konser ve benzeri çalışmaları yapmak, bu çalışmaları yay-
gınlaştırmak, sunmak ve belgelik oluşturmak.

ç) Üniversite ve başka üniversiteler ve ilgili kurumlar arasında ortak eğitim ve araştırma
etkinliklerinin gelişmesini sağlayacak toplantı, proje ve programlar yapmak. 

d) Çalışma alanı ile ilgili Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri, yenilikleri yakından
takip ederek bilgi ve belge birikimi oluşturmak.

e) Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve
sertifika düzeyinde çeşitli eğitsel programların açılmasını sağlamak ve yürütmek.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, projeler
geliştirmek ve bu alanlardaki kamu ve özel sektör projelerine, proje yönetimi ve danışmanlık
hizmeti vermek.

g) Değerleri - nitelikleri ortaya çıkarmak, belgelendirmek. 
ğ) Müzik ve müzik kültürümüzün dünyaya tanıtılmasına yönelik çeşitli çalışma ve et-

kinlikler yapmak. 
h) Merkezin amaçlarına uygun müzik uygulama grupları ve toplulukları kurmak.
ı) İlgili mevzuatla verilen merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite Konservatuvarının öğretim ele-

manları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür, Üniversitenin Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en az bir en çok üç kişiyi
müdür yardımcısı olarak belirler ve bu kişiler üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.
Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması halinde görevi kendiliğinden sona
erer. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülme-
sinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:
a)  Yönetim kuruluna başkanlık etmek.
b)  Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç)  Merkezin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak.
d) Merkezin çalışma programına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, çalışma raporla-

rını oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
e) Her üç ayda bir Merkezin çalışmaları hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görü-

şünü alarak Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından biri ve Konserva-

tuvarın tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ol-
mak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı esaslarla yeni bir üye görevlendirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda bir üyelerin salt

çoğunluğu ile toplanarak aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını onaylamak.
c) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve sonuçlarını rapor

halinde Rektöre sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

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

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AŞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AGUM): Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hekimliğin tüm branşlarının ihtiyacı olan aşı ve bi-

yolojik ürünler için araştırmalar yapmak, lisans ve/veya yüksek lisans öğrencisi yetiştirmek,
bilgi ve teknoloji üretmek, tanıtmak ve sektörel iş birliğini geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları 5 inci maddede belirtilen amaca uygun ola-

rak şunlardır:
a) Veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler konusunda lisans ve lisansüstü seviyede istihdam

arttırıcı insan yetiştirmek, kamu ve özel sektöre eğitim programları düzenlemek,
b) Yurt içinde ve yurt dışında veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler konusunda kongre,

sempozyum, çalıştay, seminer, demonstrasyon ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlenen
toplantılara katılmak, ilgili kurum ve kuruluşların enfeksiyon kontrol programları stratejilerinin
belirlenmesinde katkıda bulunmak,

c) Veteriner ve tıbbi biyolojik ürünlerin kullanımı ve immün cevap oluşumu,  immün
sistemin bileşenlerine etkisi konularında araştırmalar yapmak,

ç) Üniversitelere, kamu ve özel sektöre aşı geliştirilmesi konusunda öncü çalışmalar
ve fikirler sunmak,

d) Merkezde geliştirilen veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler veya Merkeze gönderilen
aşı ve benzeri ürünlerin güvenlik, stabilite ve potens gibi analizlerini yapmak, değerlendirmek,

e) Veteriner ve tıbbi biyolojik ürünlerin terapötik kullanımları konularında araştırmalar
yapmak,

f) Üniversitenin ilgili birimlerinin veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler alanındaki po-
tansiyelini harekete geçirmek,

g) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak,
ğ) Geliştirilen ürünlerin ticarileşmeden öncesi saha etkinliklerini araştırmak,
h) Veteriner ve tıbbi biyolojik ürünler konusunda paydaşları ve toplumu bilinçlendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından bir kişiyi
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi ba-
şında bulunmadığı zamanlarda, Müdür Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden en kı-
demli olan öğretim üyesine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,
c) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar al-

mak teklifleri Rektöre sunmak,
ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdür tarafından

Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından önerilen ve Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden
oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bo-
şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim
Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak,
b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
c) Personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

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

yardımcılarından birine devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ NASREDDİN HOCA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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 (SÜNHAM): Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma

Merkezini,  
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c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk kültürünün ve mizahının evrensel yüzü olan Nasreddin Hocanın;
1) Hayatını,
2) Fıkralarını, fıkralarının yayılma alanlarını,
3) Nasreddin Hocanın Türk ve dünya edebiyatındaki, Türk ve dünya kültüründeki ye-

rini, etkilerini ve konumunu,
incelemek ve araştırmak.
b) Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, bilimsel, sosyal ve

kültürel etkinlikler yapmak ve projeler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak.
c) Nasreddin Hoca ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınların toplandığı ihtisas kütüp-

hanesi oluşturmak.
ç) Nasreddin Hoca düşüncesinin Türk toplumunda tanınırlığını ve bilinirliğini arttır-

maya yönelik çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Nasreddin Hoca ve Nasreddin Hoca fıkralarıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dı-

şında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale,
belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.

b) Nasreddin Hoca ve Nasreddin Hoca fıkralarıyla ilgili yayınlar yapmak; yurt dışında
başka dillerde yapılan yayınlardan uygun olanları Türkçeye çevirmek ve Türk okuyucusunun
ve araştırmacılarının istifadesine sunmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kongre ve sempoz-
yum düzenlemek, konferans vermek, çeşitli sergiler açmak ve yarışmalar düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve
eğitim yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.

d) Konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamı, araştırmacı ve sanatçıları desteklemek.
e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum

kuruluşları ve meslek örgütleriyle iş birliği yaparak; proje geliştirmek, uygulamak ve proje or-
tağı olmak.

f) Akşehir’de düzenlenen Nasreddin Hoca şenlikleri ve Nasreddin Hoca anma günle-
rinde ve diğer organizasyonlarda aktif görev almak.

g) Yükseköğretim, ortaöğretim ve ilköğretim seviyesinde Nasreddin Hocanın tanıtımına
yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili fuarlara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan

Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim
elemanları arasından bir ya da iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri
sona erer. Merkez Müdürü; görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı, o da
bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet
bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak,
b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak, Merkezin amaç-

larına uygun projeler üretmek ve projelere yardım sağlamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,
e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
f) Merkezi yurt içinde ve dışında temsil etmek,
g) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dâhil beş

kişiden oluşur. Diğer üyeler; Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversitenin Edebiyat Fa-
kültesinin Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Tarih, Fransız
Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı
bölümleri, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuarı, İletişim
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları ilgili bölüm öğretim
elemanları arasından belirlenen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendi-
rilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşal-
ması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun
başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğun-
luk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
ç) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluştur-

mak,
d) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite

dışından, Nasreddin Hoca ve Nasreddin Hoca fıkraları ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla ta-
nınan kişiler arasından, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunabilecek kamu kurum ve kuru-
luşları veya diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından üç
yıl süreyle belirlenir, en fazla altı kişiden ve Merkez Müdüründen oluşur.

(2) Danışma Kurulu başkanı, Merkez Müdürüdür. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa
toplanır ve toplantıya Danışma Kurulu başkanı, başkanlık eder.
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(3) Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir.
(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında görüş bildirmek veya

yeni tekliflerde bulunmak ve Merkezin amaçları ve faaliyet alanları konusunda diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 20/07/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sel-

çuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci  maddesinin beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı not-
larının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması
elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden
aldığı son not dikkate alınır. Yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önce bir
yükseköğretim programından mezun olan veya ayrılanların Fakülteye intibaklarında önceki
programda aldıkları ve Fakülte Yönetim Kurulunca başarılı sayıldıkları derslere ilişkin daha
önce alınan notları transkripte işlenir, bu notlar dönem not ortalamasında dikkate alınmaz, genel
ağırlıklı not ortalamasında değerlendirmeye alınır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2012 28389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/9/2012 28417

2- 28/8/2013 28749

3- 13/7/2014 29059
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GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Olağanüstü Hal

GENELGE

2016/17
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 371)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alı-

nan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazi-

neye intikal etmiş sayılan her türlü taşınırlar ile mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı

ile tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazlar ile ilgili alınacak tedbirler ile bunlar

hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) 667 sayılı KHK: 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,

c) MEOP: Milli Emlak Otomasyon Projesini,

ç) İdare: İllerde defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak

müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü, yoksa malmüdürlüğünü,

d) Muhasebe birimi: İllerde defterdarlık muhasebe müdürlüğünü, ilçelerde malmüdür-

lüğünü,

e) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu: 667 sayılı KHK ile Hazineye bedelsiz ola-

rak devredilmiş sayılan ve İdarece tespit edilen malvarlığı ile tapuda resen Hazine adına tescil

edilen taşınmazların kayıt, defter ve belgelere uygunluğunu denetleyecek, malvarlığına dahil

edilmesi gereken başkaca mal, hak ve alacaklar olup olmadığının araştırılmasını yapacak, ala-

cak ve hakların takip ve tahsilinin sağlanması konusunda değerlendirme yaparak sonucu rapora

bağlayacak ve alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerde bulunacak Komisyonu,

f) Kapatılan kurum ve kuruluş: 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşları,

g) Malvarlığı: 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye bedelsiz

olarak devredilmiş sayılan ve İdarece tespit edilen yurt dışındakiler dâhil tedavüldeki Türk Li-

rası veya döviz cinsinden para, çek gibi nakit varlıkları, menkul kıymet ve varlıkları, nakil
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araçları ve iş makinaları, taşınır ve her türlü diğer mal varlığını, doğmuş ve doğacak her türlü

hak ve alacakları, belge ve evraklar ile her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak ta-

puda resen Hazine adına tescil edilen taşınmazları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdarece Yapılacak İşlemler

Tespit işlemleri

MADDE 4 – (1) İdarece; 667 sayılı KHK gereğince yapılması gereken tespit işlemle-

rine derhal başlanılır ve mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılır. Tespit işlemleri,

gerektiğinde Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin katılımı ile de ya-

pılabilir. Tespit çalışmaları sonucunda, kapatılan kurum ve kuruluşların malvarlığı ile her türlü

defter ve belgelerine ilişkin bilgiler, düzenlenecek bir tutanakta gösterilerek kayıtlara alınır.

Ayrıca, mümkün ise bu tutanakta; kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan menkul kıymet ve

varlıkların cins, miktar ve değerleri de gösterilerek kayıtlara alınır. Yapılacak tespit işlemle-

rinde, kapatılan kurum ve kuruluşun varsa temsilcisi veya çalışanı da bulundurulur ve düzen-

lenen tutanaklar bunlar tarafından da imzalanır.

(2) İdare tarafından; kapatılan kurum ve kuruluş adına kayıtlı her türlü kara, deniz ve

hava nakil araçları, ziraat işlerinde kullanılanlar dahil her türlü iş makinaları ile hak ve alacak-

larının olup olmadığı, defter ve diğer belgeler incelenmek ve ayrıca ilgili idarelerden sorulmak

suretiyle tespit edilerek kayıtlara alınır.

(3) Kapatılan kurum ve kuruluşların bina ve araçlarında bulunan veya bu yerlerde ol-

mamakla beraber demirbaş eşya defterlerinde kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kapatılan

kurum ve kuruluşa ait her çeşit büro eşyası, mefruşat, hesap, yazı, bilgisayar, fotokopi ve teksir

makinaları, radyo, televizyon gibi elektronik eşyalar, kitap, tablo, biblo gibi her türlü taşınırlar

mahallinde düzenlenen tutanak ile tespit edilerek kayıtlara alınır. Demirbaş eşya defterinde ka-

yıtlı olup yerinde bulunmayan eşyalar sorumlulardan talep ve takip edilir.

(4) İdare tarafından il/ilçe tapu müdürlüklerinden; kapatılan kurum ve kuruluşların mül-

kiyetinde bulunan taşınmazların tespiti istenilir. Tapuda kapatılan kurum ve kuruluşların adına

henüz kayıtlı olmamakla birlikte, şartsız veya mükellefiyetsiz olarak bağış, vasiyet ve benzeri

yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazlar da ilgili yerlerden araştırılarak tespit edilir ve

kayıtlara alınır.

(5) İdarece, malvarlığına dahil edilmesi gereken başkaca mal, hak ve alacak olup ol-

madığı araştırılır.

(6) İdarece yapılan tespitlere göre bu Tebliğin ekinde yer alan (EK-1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7)

tablolar düzenlenir. Ayrıca, yapılan tespitlerin toplamını gösteren ve bu Tebliğin ekinde yer

alan Tespit Sonuç Tablosu (EK-8) düzenlenir. Tespit işlemlerinin sonucundan, bu tabloların

örnekleri de gönderilerek Bakanlığa bilgi verilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve görevleri

MADDE 5 – (1) İdarece tespit ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra oluşturulacak

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görev-

lendirilecek bir vergi müfettişinin başkanlığında, defterdar tarafından milli emlak ve muhasebe

birimlerinden görevlendirilecek iki personelin katılımı ile toplam üç kişiden oluşur. Komisyon

ihtiyaç halinde emniyet, sağlık, milli eğitim, kredi ve yurtlar kurumu il müdürlükleri ile diğer

idarelerin personelinin uzmanlıklarından yararlanabilir. Komisyonun sekretarya işlemleri def-

terdarlık milli emlak birimi tarafından yürütülür. İhtiyaç duyulan hallerde il genelinde görev

yapmak üzere birden fazla komisyon kurulabilir.

(2) Komisyon; İdarece tespit edilen ve Hazineye devredilmiş sayılan ve Hazine adına

tescil edilen malvarlığının kayıt, defter ve belgelere uygunluğunun denetimini ve malvarlığına

dahil edilmesi gereken başkaca mal, hak ve alacak olup olmadığının araştırılmasını yapar, ala-

cak ve hakların takip ve tahsilinin sağlanması konusunda değerlendirme yaparak sonucunu ra-

pora bağlar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerde bulunur.

(3) Komisyon tarafından rapor düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan malvarlıkları hak-

kında işlemler İdarece yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malvarlığına İlişkin İşlemler

Nakit varlıklar

MADDE 6 – (1) Kapatılan kurum ve kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşla-

rındaki (kiralık kasaları dâhil) tüm hesapları önce bloke edilerek, tespit edilen mal varlığından

Türk Lirası ve döviz cinsinden para olanlar derhal, diğerleri (çekler vb.) usulüne uygun şekilde

nakde çevrildikten sonra muhasebe birimlerinin veznesine veya banka hesabına yatırılır.

Menkul kıymet ve varlıklar

MADDE 7 – (1) İdare tarafından fiziken tespit edilerek teslim alınan veya elektronik

ortamda kaydedilen ve saklanan menkul kıymetler ve varlıklar muhasebe birimince “117-Menkul

Varlıklar Hesabı”na kaydedilir.

Nakil araçları ve iş makinaları

MADDE 8 – (1) İdarece; tespit edilen ve teslim alınan nakil araçları ile iş makinaları;

cins, marka, model, plaka numarası, motor ve şasi numaraları ve gerekli diğer özellikleri ile

mevcut durumları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhafaza altına alınır ve ilgili sicillerinde Ha-

zine adına tescilleri sağlanır.
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Taşınırlar

MADDE 9 – (1) Kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan binalardaki

taşınırlar güvenlik önlemleri alınarak aynen muhafaza edilir; kiralama suretiyle kullanılan bi-

nalardaki taşınırlar ise, öncelikle ilgili ve ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşuna devredi-

lebilir ve bunlar tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince kayıtlara alınır veya İdarece uy-

gun görülen yerlere nakledilerek muhafaza altına alınır. Bu şekilde nakli mümkün olmayan ta-

şınırlar ise İdarece uygun görülecek yerlerde muhafaza altına alınır. Kiralama suretiyle kulla-

nılan taşınmazlara İdarece ihtiyaç duyulmaması halinde kısa zamanda tahliyeleri sağlanır. Tah-

liye sırasında mal sahibi ile birlikte bir teslim tutanağı düzenlenir.

(2) Tespit edilen taşınırlar arasında tarihi veya sanatsal değeri olduğu görülen veya te-

reddüt edilenlerin durumları Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerine incelettirilerek alınacak

raporla birlikte, bunlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağının belirlenmesi amacıyla Bakan-

lığa bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Taşınmazlar

MADDE 10 – (1) İdarece; kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan ve

tespit edilen taşınmazların her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tapuda resen

Hazine adına tescili ile tescili yapılan taşınmazların listesinin gönderilmesi il/ilçe tapu müdür-

lüklerinden istenilir.

(2) İdarece yapılan araştırma sonucunda; tapuda, kapatılan kurum ve kuruluşların adına

henüz kayıtlı olmamakla birlikte, şartsız veya mükellefiyetsiz olarak bağış, vasiyet ve benzeri

yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tespiti halinde, bu taşınmazlardan tescili

mümkün olanların tapuda Hazine adına tescilleri sağlanır. Ancak, şartlı veya mükellefiyetli

olarak bağışlanmak suretiyle, vasiyet veya benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşın-

mazların tapuda Hazine adına tescilleri yapılarak, mümkün olduğu ölçüde şart veya mükelle-

fiyet doğrultusunda kullanımı sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alacak ve Haklar ile Borçlara İlişkin İşlemler

Alacak ve haklar ile borçlar

MADDE 11 – (1) İdare tarafından, kapatılan kurum ve kuruluşların tespit edilen doğ-

muş ve doğacak alacakları, borçlularından usulüne göre tahsil edilir. Bu amaçla borçlulara öde-

melerini bundan sonra Hazineye yapacakları bildirilir. Bu borçlulardan borçlarını usulüne göre

İdareye ödeme yapmayanların sorumlulukları devam eder. Bu kurum ve kuruluşlara ait her

türlü haklar da kayıt altına alınır. Bu haklar ile tahsil edilemeyen alacaklar hakkında ne şekilde

işlem yapılacağının belirlenmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem

yapılır.

(2) Kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü borçlarından dolayı Hazineden hiçbir şe-

kilde bir hak ve talepte bulunulamaz.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Malvarlığının değerlerinin belirlenmesi

MADDE 12 – (1) İdarece; 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazi-

neye devredilmiş sayılan malvarlıkları ile tapuda resen Hazine adına tescil edilen taşınmazla-

rının değeri, Komisyonun görevini tamamlamasını müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

4706 sayılı Kanun, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönet-

meliği ve diğer ilgili mevzuatında yer alan Hazineye ait taşınır ve taşınmazların bedellerinin

tespitine ilişkin hükümler uyarınca tespit edilerek kayıtlara alınır.

(2) Kapatılan kamu kurum ve kuruluşlarının Hazineye devredilen ve İdarece tespit edi-

len taşınırları üzerinde üçüncü kişiler tarafından istihkak iddiasında bulunanların bu taleplerine

ilişkin ibraz edecekleri belgeler, iddia hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde hakkı ispata

yeterli ise, bu taşınırlar İdarece hak sahibine teslim edilir.

Verilerin MEOP’a girilmesi

MADDE 13 – (1) İdarece, tespit tutanaklarında gösterilen taşıtlar MEOP Programına

“Taşınır İşlemleri” modülünde “Taşıt Ekle” ekranından intikal şekli “667 sayılı OHAL KHK”

seçilerek, taşınmazlar ise “Taşınmaz İşlemleri” modülünde “Taşınmaz Yeni Kayıt” ekranından

“Edinme Şekli” alanında “667 sayılı OHAL KHK” uygun alt başlık seçilerek girişleri yapılır.

Kullanılacak tablolar

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında kullanılacak tablolar şunlardır:

a) Nakit Varlıklar Tablosu (EK-1),

b) Menkul Kıymet ve Varlıklar Tablosu (EK-2),

c) Nakil Araçları ve İş Makinaları Tablosu (EK-3),

ç) Taşınırlar Tablosu (EK-4),

d) Taşınmazlar Tablosu (EK-5), 

e) Alacaklar ve Haklar Tablosu (EK-6),

f) Belge ve Defterler Tablosu (EK-7),

g) Tespit Sonuç Tablosu (EK-8).

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gi-

dermeye ve ihtilafları çözmeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2014/161 
Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç 

Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 17/12/2015 tarih ve 
2014/161 esas 2015/265 karar sayılı ilamı ile sanık Yusuf oğlu Güleser'den olma 18/04/1959 
Azarbeycan doğumlu.Azarbeycan uyruklu FAIG HASANOV'un Beraatine karar verildiği sanığın 
Ziya Gökalp Mah.Tuna Sokak No. 19/3 Başakşehir/İstanbul adresinde bulunamadığından 
gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, uyap kayıtlarında mernis adresinin bulunmadığı ve adresinin 
tespit edilemediği anlaşılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen 
tebliğ olunur. 6238 

————— 
Esas No : 2015/162 
Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 

dolandırıcılık suçundan mahkememizin 19/04/2016 tarih ve 2015/162 esas 2016/135 karar sayılı 
ilamı ile Tunus uyruklu 04/06/1984 Tunus doğumlu sanık MEHDİ MELKİ'nin atılı suçtan 
beraatine karar verildiği, sanığın Hotel Kaya-Büyükreşitpaşa caddesi Zeynep Kamil Sokak No. 35 
Laleli-Fatih/İstanbul adresinde bulunamadığından gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, dosyada 
başkaca bir adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen 
tebliğ olunur. 6239 

—— • —— 
Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/74 
Karar No : 2016/74 
Mahkememizin 26/02/2016 gün 2016/74 Esas 2016/74 Karar sayılı kararı ile sanık 

Çağatay ÇETİN'in (Ömer ve Birsel'den olma, 12/11/1978 D.lu TC.No: 20260001562, Ankara İli, 
Şereflikoçhisar İlçesi Karamollauşağı Mah. nüfusuna kayıtlı) resmi belgede sahtecilik suçundan 
beraatine karar verildiği, ancak sanığa mahkememiz kararının bütün aramalara rağmen bulunup 
tebliğ olunamadığından Resmi Gazete'de ilanına karar verilmekle, 

Sanık Çağatay ÇETİN'in Resmi Belgede Sahtecilik suçundan CMK.nun 223/2-e maddesi 
uyarınca beraatine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen 
kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış 
sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 6227 
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İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/472 

Karar No : 2014/179 

Mahkememizin 2013/472 esas ve 2014/179 karar sayı, 8/4/2014 tarihli ilamı ile 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 8/4/2014 tarihli ilamı ile TCK 142/1-b, 

143/1, 35/2,62 maddeleri gereğince neticeden 5 Ay 25 Gün hapis cezası ile cezalandırılan sanık 

hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE 5 YIL SÜRE 

İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASI, (CMK 231/8) kararı verildiği Achıko ve Eva 

oğlu, 1993 doğumlu, Ojıo köy nüfusuna kayıtlı sanık SHIO GAVARDASHVlLI'ya 

Mahkememizin 2013/472 esas ve 2014/179 karar sayı, 8/4/2014 tarihli karar tebliğ edilememiştir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetci Asliye Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 

yasal süre içerisinde itiraz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, 

ilan olunur. 5995 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/6237 

SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 

SUÇ T. : 2009, 2010, 2011. 

SANIK : Tahir SOLAK: (Nevzat oğlu Güner'den olma 1971 Doğumlu) 

  Karatay San Gemlik Sokak No: 31 Karatay/Konya adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

30/01/2014 gün ve 2013/685 E., 2014/73 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü 

gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Tahir SOLAK'a tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

ONAMA isteyen 12/08/2015 gün ve 11/2014/114510 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 6802/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM, ONARIM VE 

İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, 

Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/276818 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 
b) Telefon ve faks numarası : 364 2350470 (6 Hat) - 364 2350477 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikasına bağlı; Fabrika merkez 

kantarında tesellüm edilecek ±%20 toleranslı 875 000 
ton pancarın 5 adet elektrikli seyyar pancar boşaltma ve 
1 adet elektrikli sabit pancar boşaltma makinesi ile 
Sekili Kantarında (Dizel) 26.000 ton ve Yerköy 
Kantarında 

  (Elektrikli) 37.000 ton olmak üzere ±% 20 toleranslı 
938.000 Ton Pancarın Boşaltılması ve Makinelerin 
revizyonu Hizmeti 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikasında ve bağlı Yerköy Ziraat Bölge 
Şefliğinde bulunan Sekili ve Yerköy kantarları. 

c) İşin süresi : Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Pancar İşleme 
Kampanya Dönemidir.  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Ankara Yolu 

9. Km. ÇORUM 
b) Tarihi ve saati : 05.08.2016 Cuma günü saat 14.00 
4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır.  

7 - Mezkur 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. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6811/1-1 
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DHMİ ANTALYA HAVALİMANI ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE 
PLAKA TARAMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Antalya Hava Limanı 
Başmüdürlüğünden:  

DHMİ Antalya Havalimanı Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tarama Sistemi alımı 4734-3 g 
sayılı DHMİ İhale Kanununun 14 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/269132 
1 - İdarenin 
a) Adresi : DHMİ ANTALYA HAVA LİMANI 

BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1 07230 MERKEZ ANTALYA 
MERKEZ/ANTALYA 

b) Telefon ve faks numarası : 242 330 3030 - 242 330 3302 
c) Elektronik Posta Adresi : Altan.ALTAN@dhmi.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
   internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : DHMİ Antalya Havalimanı Araç Altı Görüntüleme 

ve Plaka Tanıma Sistemi Alımı.  
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanlarından ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri  : DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü Giriş 

Nizamiye Kontrol noktası 2 şeritli olacak şekilde; 
40km sabit hız veya altında bir hızla geçen araçların 
taranması, önceki görüntüleri ile karşılaştırılması 
için araç altı tarama sistemi temin ve tesisi işi 

c) Teslim tarihi : Yer teslimi Sözleşme tarihi itibari ile 15 (on beş) 
takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 

TOPLANTI SALONU  
b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:  
İş bitiminde As-BUİLT projeler 3 takım olarak hazırlanacak ve idareye teslim edilecektir. 
4.4. SMM (Serbest Müşavir Mühendislik) - YMM (Yeminli Mali Müşavir) veya vergi 

dairesi onaylı proforma fatura ek fatura ile ilgili onaylı sözleşme isteklinin teklif ettiği bedelin en 
az %50’sine denk gelecek şekilde teklif zarfı içinde ihale günü sunacaktır. Bahse evrakları 
olamayan istekli/istekliler elenerek ihale dışı bırakılacaktır.  

4.5. Yüklenici temin edilen Araç altı görüntüleme ve plaka tanıma sisteminin Antalya 
Havalimanı giriş nizamiye kontrol noktasında 2 şeridine montajının yapılası süresince sahada en 
az beş yıl deneyimli bir adet Elektronik mühendisi bulunduracaktır.  

4.6. Söz konusu sistemi güvenlik açısından önem arz ettiği için Yüklenici temin ve 
tesisini müteakip 2 yıl garanti süresince çıkabilecek arızalara mesai saatleri içinde 1(bir) saatte 
mesai saati dışında 3(üç) saatte müdahale edecek şekilde (Havalimanında veya Antalya ilinde 
arızaya müdahale edip giderecek bir teknik personel bulundurması) gerekli her tür önlemi 
alacaktır. Arızaya geç müdahale edilmesi durumunda veya giderilmemesi durumunda 4734- 3 g 
DHMİ İhale Kanunu ve 4734 İhale Kanunu çerçevesinde Teminatı nakde döndürülerek 
yasaklama yoluna gidilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye 

ihalenin tamamında %1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

DHMİ ANTALYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını DHMİ ANTALYA HAVALİMANI 
SATIN ALMA VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kurumdan) ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ ANTALYA HAVALİMANI SATIN 
ALMA VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  6800/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.06.2016 tarihli toplantısında, Ordu ili nüfusuna 

kayıtlı 22.04.1987 doğumlu Recep oğlu Ahmet Kemal AKTAŞ'ın Bulgaristan'daki “Varna Teknik 

Üniversitesi”nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

26.02.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4247 seri numaralı “Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği” alanındaki “Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin iptal 

edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve 

kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 6830/1-1 

————— 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.06.2016 tarihli toplantısında, Kocaeli ili nüfusuna 

kayıtlı 31.07.1988 doğumlu Rahmi oğlu Birhan İŞBİLİR'in Bulgaristan'daki “Sofya Teknik 

Üniversitesi”nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

08.07.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4257 seri numaralı “Mekatronik Mühendisliği” 

alanındaki “Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, 

söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 

işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 6831/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Bedensel Engelliler Güçlendirme Vakfı, Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

02/06/2016 tarihinde kesinleşen, 11/05/2016 tarihli maddi hata düzeltimli 24/03/2016 tarih ve 

E: 2015/532, K: 2016/127 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6816/1-1 

————— 
Türk Çin Dostluk Vakfı, Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/05/2016 tarihinde 

kesinleşen 31/03/2016 tarihli ve E: 2015/228, K: 2016/122 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 6804/1-1 

————— 

Yozgat'da kurulmuş olan Çayıralan Kültür ve Eğitim Vakfı, Çayıralan Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 08/07/2016 tarihinde kesinleşen, 31/05/2016 tarihli ve E: 2015/47, K: 2016/93 

sayılı kararı ile dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 6803/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü 
No: 90/2 Kozan 

İl/İlçe ADANA/KOZAN 

Adresi  Tel-Faks 
0322 515 83 35 
0322 515 83 37 

Posta Kodu 01500 E-Mail kozanoim@hs01.kep.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ali CAN  

Adresi 
Türkeli Mah. Krallar Sokak No: 3 
KOZAN 

 

T.C. Kimlik No. 15658215676  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

15658215676  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

TESK Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Sicil No.: 2919,01/170970  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.  
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.:Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - DİGER MEVZUAT:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı 

Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 

4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu 
bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.  

 6859/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/98470 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Durağan Orman İşletme 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Sinop/Durağan 

Adresi 
Buzluk Mah. Yusuf Kemal 
Tengirşek Cad. No: 82 

Tel-Faks 
0 368 416 10 07 
0 368 416 18 99 

Posta Kodu 57700 E-Mail duraganisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MAVİŞ MÜTEH. İNŞ. TAAH. ve 
TİC. LTD.  

 

Adresi 
Kemaldede Mahallesi Nizamettin 
Bey Caddesi 21                          
57200 BOYABAT/SİNOP 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6200036206  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

BOYABAT  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 321  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.  
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No. Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - DİGER MEVZUAT:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı 

Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 

4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu 
bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.  
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/94960 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Yozgat 

Adresi 
Develik Mahallesi Çamlık Caddesi 
No: 68 

Tel-Faks 0 354 212 92 18 

Posta Kodu 66100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Adnan ERKEK  

Adresi 
Günesen Mah. Atatürk Cad. No: 15 
Sarız/KAYSERİ 

 

T.C. Kimlik No. 53716224932  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3620050283  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Sarız Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

245  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 
Edremit Orman İşletme 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Balıkesir / Edremit 

Adresi 
Cennetayağı Mh. İstasyon Cad. 
No: 9   Edremit / BALIKESİR 

Tel-Faks 
Tel: 0 266 373 12 22 
Faks: 0 266 373 10 92 

Posta Kodu 10300 E-Mail edremitoim@ogm.hs01.kep.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abant Hay. Ent. Tar. Üm. S. AŞ.  

Adresi 
SS. Edremit Org. San. Sit. Mh. 864 
No:921 / 922 Sk. Kuruçay Mev. Akçay 
Yolu Üzeri   Edremit / BALIKESİR 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

İlyasbey V.D: 0010823928  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Gebze  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

6658  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Adnan Menderes Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ahi Evran Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel Göç Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

— Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371)

NOT: 23/7/2016 tarihli ve 29779 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Danıştay Üyeliğine

Seçme Kararı, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Danıştay Kanunu ile

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

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


