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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9086

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9087

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9096

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.
     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               8 Ağustos 2016
        68244839-140.01-8-472

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          8 Ağustos 2016
       69471265-305-9261

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                8 Ağustos 2016
     68244839-140.03-212-473

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          8 Ağustos 2016
       69471265-305-9262

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                8 Ağustos 2016
     68244839-140.03-213-474

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          8 Ağustos 2016
       69471265-305-9263

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                8 Ağustos 2016
     68244839-140.03-214-475

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          8 Ağustos 2016
       69471265-305-9264

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                8 Ağustos 2016
     68244839-140.03-215-476

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          8 Ağustos 2016
       69471265-305-9265

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                8 Ağustos 2016
     68244839-140.03-216-477

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          8 Ağustos 2016
       69471265-305-9266

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                8 Ağustos 2016
     68244839-140.03-217-478

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          8 Ağustos 2016
       69471265-305-9267

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                8 Ağustos 2016
     68244839-140.03-218-479

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DENİZ VE İÇSULAR TARAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, deniz ve iç sularda gerçekleştirilecek olan

tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz ve iç sularda yürütülen tarama faaliyetlerini,

bunlara ilişkin iş ve işlemleri, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile
gerçek ve tüzel kişileri ve tarama vasıtalarını kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik, askeri kıyı ve deniz yapıları ile askeri tarama vasıtalarına uygulan-
maz.

(3) İç sularda sel/taşkın önleme, sulama, bataklık ve dere ıslahı amaçlı tarama faaliyet-
leri bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun

1 inci maddesi, 27/1/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunun 1 inci
maddesi, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve
Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 1 inci maddesi,
18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlikli Bölgeleri Kanununun
1 inci maddesi, 30/05/1973 tarihli ve 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun
3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal
Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (e) bendi, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (h) bentleri, 12 nci, 21 inci, 28 inci
ve 34 üncü maddeleri ile 15/7/1998 tarihli ve 98/11496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askeri kıyı ve deniz yapıları: 2565 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen askeri gü-

venlik bölgeleri, askeri yasak bölgeler ile hareket ve savunma amaçlı tesislerin bulunduğu yer-
leri,

b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
ç) Başmühendislik: Bakanlık İstanbul, İzmir ve Samsun Denizdibi Tarama Başmühen-

disliklerini,
d) Bölge müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüklerini,
e) Cer faaliyeti: Tarama ekibinde bulunan tarama vasıtalarının bulundukları yerden ta-

rama faaliyetinin yapılacağı yere/mahalle kadar gitmesi/götürülmesi işlemini,
f) ÇED: Çevresel etki değerlendirmesini,
g) Deniz yapısı: Deniz içinde yüzer veya zemine sabitlenmiş olan ve karasal bağlantısı/

kıyı ile bağlantısı bulunan/bulunmayan dolfen, yanaşma yerleri, petrol platformları, rüzgârgülü
çiftlikleri boru hatları ve benzeri yapı ve tesislerini, 

ğ) Dökü yeri: Deniz ve iç sularda tarama sonucu çıkarılan malzemenin boşaltılacağı
ve/veya aktarılacağı alanı ve bu alanın coğrafi konumunu,

h) GSVP: Gemi Sanayi Veritabanı Programını,
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ı) İç sular: Tabii ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri, 
i) İdare: Bakanlık Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
j) Kıyı yapısı: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri

kapsamında kıyıda ve denizde yapılabilecek tüm yapıları,
k) Kıyı altyapı tesisi: Kıyıda yapılması zorunlu olan yapı ve tesislere hizmet veren ve

kıyının kamu yararına kullanılmasını sağlayan, dalgakıran, tahkimat, iskele, kontrol kulesi, de-
niz feneri, trafo, su deposu, çekek rampası, biyolojik ve kimyevî arıtma sistemi, elektronik veri
iletim hattı, yakıt ikmal tesisleri, pis su ve sintine boşaltma istasyonu, elektrik, su, sağlık ünitesi,
PTT, fax, TV teçhizatı, yağ ve çöp toplama konteynerleri, yangın şebekesi veya itfaiye tesisi,
lift sistemi, saniter üniteleri, otopark, yaya yolları, meydan, yeşil alan, çocuk bahçesi, park ve
benzeri altyapı tesislerini,

l) Liman Başkanlığı: Bakanlık Liman Başkanlıklarını,
m) Tarama: Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması ilkesini gözeterek, her türlü

kıyı altyapı tesisi, kıyı yapısı, deniz yapısı ve iç su yapısı, emniyetli su yollarının, yanaşma ka-
nallarının, iki kıyıyı birbirine bağlayan kanal/su yolunun oluşturulması, kıyı alanlarındaki ve
iç sulardaki şev erozyonunun önlemesi ve ıslahı, deniz ve iç sularda mevcut su derinliğinin
muhafazası/artırılması gibi benzer işlere esas olabilecek malzemenin mekanik-hidrolik gibi
yöntemlerle bulunduğu yerden başka bir yere; denizden denize, denizden karaya, iç sularda
sudan suya, sudan karaya, kanal açma gibi faaliyetlerde karadan karaya tarama vasıtaları ara-
cılığıyla nakli işlemini,

n) Tarama ekibi: Tarama faaliyetini icra etmek üzere tarama vasıtaları ile bunların per-
sonelinden oluşan ekibi, 

o) Tarama ekibi sorumlusu: Cer ve tarama faaliyeti esnasında seyir, can ve mal emniyeti
ile çevrenin korunması ve tarama faaliyetinin onaylı tarama projesine uygun olarak gerçekleş-
tirilmesini temin etmek üzere tarama ekibini koordine etmek için görevlendirilen kaptanı,

ö) Tarama jurnali: Tarama vasıtasının pozisyonunun, hava ve deniz durumunun, tara-
ma/dökü miktarının, yağ, yakıt ve su miktarıyla bunların tüketim değerlerinin, çalışma saatle-
rinin günlük olarak işlendiği, tarama sahasına ve dökü yerine ilişkin bilgilerin, personel duru-
munun, tarama faaliyetinin başlama/durma/tamamlanma zamanlarıyla tarama faaliyetinin dur-
ma/duraklama ve sonlanma nedenlerinin, kaza, arıza, tamir ve parça değişimi gibi tarama va-
sıtasına ve tarama faaliyetine yönelik her tür iş ve işlemler hakkında tutulan kaydı, 

p) Tarama yetki belgesi: İdare tarafından düzenlenen, deniz ve iç sularda tarama faaliyeti
yapabilme yetkisine sahip olunduğunu gösteren belgeyi, 

r) Tarama malzemesinin yönetimi: Deniz ve iç sularda tarama faaliyetleri sonucu çıka-
rılan tarama malzemesinin çıkarıldığı yerden başka bir yere aktarılması veya geri kazanılması
işlemlerini, 

s) Tarama projesi: Tarama taleplisi tarafından hazırlanan tarama faaliyeti ile ilgili bilgi
ve belgeleri içeren dokümanı, 

ş) Tarama sözleşmesi: Başmühendislik/tarayan ile tarama talep sahibi arasında düzen-
lenerek karşılıklı imzalanan, taraflar arasındaki sorumlulukları, tarama faaliyetinin usul ve
esaslarını belirleyen resmi belgeyi/sözleşmeyi, 

t) Tarayan: Başmühendislikler haricinde tarama faaliyeti gerçekleştirecek imkân, kabi-
liyet ve kapasiteye sahip olup tarama yetki belgesi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, bele-
diyeler ile gerçek veya tüzel kişileri,

u) Tarama talep sahibi: Tarama faaliyeti yapılması talebinde bulunan kamu kurumları
ile gerçek veya tüzel kişileri, 

ü) Tarama vasıtası: Tarama ve cer faaliyetlerinde kullanılan gemi, su aracı, makine gibi
teçhizat ve ekipmanı,
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v) Termin planı: Tarama faaliyetinin aşamalarını ve bunların tamamlanma sürelerini
gösteren planı,

y) Uygulama projesi: Kıyı altyapı tesisine ait, ulusal ve uluslararası standartlara göre
düzenlenmiş genel yerleşim planı, tüm detay projeleri, statik betonarme hesap ve gerekli tüm
etüd ve teknik detaylarla birlikte hazırlanmış mühendislik projelerini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İdarenin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) İdare; 
a) Deniz ve iç sulardaki tarama faaliyetlerinin/hizmetlerinin emniyetli, güvenli ve çev-

reye olumsuz etkisi en az olacak şekilde gerçekleştirilebilmesi için usul ve esasları belirler, uy-
gular ve uygulatır,

b) Tarama ile ilgili politika ve strateji belirler ve geliştirir. Sürdürülebilir bir tarama yö-
netim sistemi oluşturur,

c) Tarama hizmetlerinin kaliteli, adil ve sürdürülebilir bir ortamda sunulmasını sağlar, 
ç) Deniz ve iç sulara yönelik Tarama Yetki Belgesi düzenler, 
d) Deniz ve iç sulardaki tarama izin başvurularını değerlendirerek tarama ön izni verir,
e) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket ederek tarama faaliyetinde bulunanlara yönelik olarak

idari para cezası verme, tarama yetki belgesini askıya alma, iptal etme gibi idari yaptırımları
uygular/uygulatır,

f) Başmühendislikler tarafından sunulan tarama hizmetiyle ilgili gerekli olan altyapıyı,
idari ve operasyonel hizmet kapasitesini, personel yapısını, işletim modelini ve tarama vasıta-
larından oluşan filoyu günün koşullarına, teknolojik gelişmelere ve hizmet verilen sektörün
ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturur, geliştirir, modernize eder ve işletir/işlettirir,

g) Başmühendisliklerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla çalışma usul ve esaslarını be-
lirler. Başmühendislikler tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak ya-
pılıp yapılmadığını periyodik olarak takip eder ve denetler,

ğ) Başmühendisliklerin tarama hizmetlerine esas olacak personel, yağ-yakıt, bakım-
onarım, modernizasyon, yeni tarama vasıtası temini gibi her tür mal ve hizmet alımı ihtiyacının
bütçelemesini yapar. Bütçe imkânları doğrultusunda söz konusu ihtiyaçların ihale mevzuatına
uygun olarak karşılanmasını sağlar, 

h) Başmühendislik tarama vasıtalarının ve Başmühendisliklerin kullanımında olan alan-
ların geçici süreyle üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına belirli usul ve esaslar dâhilinde
izin verebilir. İzne ilişkin olarak;

1) Üçüncü şahısların geçici kullanım talebi İdarenin iznine tabidir. İdare tarafından uy-
gun bulunan talepler İdarenin talimatıyla Başmühendislik ile üçüncü şahıs arasında karşılıklı
olarak düzenlenerek imzalanan bir sözleşme dâhilinde yerine getirilir,

2) Geçici kullanım ile ilgili sözleşmedeki hükümlerin takibi ve yaptırımı Başmühen-
dislikler tarafından yerine getirilir.

(2) İdarenin izni ile Başmühendislik kendi envanterinde bulunan tarama vasıtaları/per-
soneli başka bir Başmühendislik alanında ve emrinde tarama faaliyetinde bulunabilir.

(3) Bakan onayına esas olacak şekilde İdarenin izni ile Başmühendislik kendi envan-
terinde bulunan tarama vasıtaları ve/veya personeli ile yurtdışında tarama faaliyetinde buluna-
bilir, vasıtaları personelli/personelsiz olarak yurt dışında kiraya verebilir.

(4) Başmühendislikler tarafından gerçekleştirilecek taramalara ilişkin tarama fiyat ta-
rifesi ve tarama vasıtalarının Cer bedeli ile tarama vasıtalarının kira ve taşınmazların kullanım
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bedelleri İdare tarafından her mali yılın başında o mali yıla esas uygulanmak üzere belirlenerek
yayımlanır. İdare gerek gördüğü durumlarda bu ücretlendirmeleri mali yıl içerisinde değişiklik
yaparak güncelleyebilir. 

(5) İdare GSVP’nin işletim ve genel koordinasyonundan sorumludur. 
(6) İdare, tarama faaliyetlerine yönelik olarak ilave düzenlemeler yapabilir.
Bölge müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Bölge müdürlüğü; 
a) Tarama Projesini kıyı ve deniz yapılarına ait mühendislik uygulama projeleri ile bir-

likte değerlendirir ve uygunluğunu onaylar,
b) Tarama taleplerini, bu taleplere yönelik olarak hazırlanan belge, rapor ve izinleri

kendi görüş ve önerileri ile birlikte idareye bildirir,
c) İdarenin tarama izni verdiği tarama taleplerinin onaylı tarama projelerine ve tarama

sahasındaki deniz ve kıyı yapılarının mühendislik uygulama projelerine uygun olarak yapılıp
yapılmadığını denetler,

ç) 30 uncu maddedeki idari yaptırımlara ilişkin uygunsuzluk hallerini Liman Başkan-
lığına bildirir,

d) Tarama sonrası oluşan su derinliklerine esas batımetri değerlerini Liman Başkanlığına
bildirir,

e) Taraması tamamlanan bölgenin son durumuna yönelik idareye bilgi verir,
f) İdare tarafından tarama işine yönelik verilen ilave benzer işleri yapar.
Liman Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Liman Başkanlığı; 
a) İdare tarafından tarama ön izni verilen tarama taleplerine yönelik görev tanımına gi-

ren hususlarda yetkisi dâhilinde gerekli izinleri verir. Bu verilen izinler, yer, zaman ve izin ve-
rilen taramaya ilişkin bilgileri içerecek şekilde en yakın Sahil Güvenlik Bölge/Grup/Gemi/Bot
Komutanlıklarına yazı ile bildirilir,

b) Tarama yapılan bölgedeki seyir, can ve mal emniyetinin sürekliliğini sağlamak üzere
tarama faaliyetinde bulunanlara yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlar. 

c) Mevzuatta aksi belirtilmedikçe, tarama talep sahibinin başvurusu üzerine dökü ye-
rinin belirlenmesine esas görüş oluşturur,

ç) Tarama faaliyetlerine ilişkin GSVP üzerinden girişlerin yapılıp yapılmadığını kontrol
eder,

d) Tarama faaliyetinin tarama yetki belgesine esas tarama vasıtaları ile yapılıp yapıl-
madığını, tarama vasıtalarının “Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi”ne uygun
sayı ve nitelikte gemiadamı ile donatılıp donatılmadığını, izin verilmiş dökü yerinin kullanılıp
kullanılmadığını takip eder,

e) Tarama sonrası oluşan ve Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen yeni oluşan su de-
rinliklerine ilişkin batimetri değerlerinin deniz haritalarına işlenmesi maksadıyla Seyir Hidro-
grafi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığına yazılı olarak bildirir, 

f) Tarama esnasında seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik takip ve denetimleri
yaparken denetimlerde ihtiyaç duyulacak araç, gereç ve bilgi tarama taleplisi tarafından karşı-
lanır,

g) Bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı durumların tespit edilmesi durumunda 30 uncu
maddede belirtilen yaptırımları mer-i mevzuattan kaynaklanan diğer yaptırım yetkileri saklı
kalmak kaydıyla İdare adına uygular,

ğ) Bu Yönetmelik kapsamında Liman Başkanlığınca yapılan iş ve işlemler hakkında
İdareye bilgi verir,

h) İdare tarafından tarama işine yönelik verilen ilave benzer işleri yapar.
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Başmühendisliklerin görev ve sorumluluk sahaları
MADDE 8 – (1) Başmühendisliklerin sorumluluk sahaları; 
a) Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliğinin sorumluluk sahası; Amasra Liman

Başkanlığı idari sınırı olan 41º 50' 54" K – 032º 44' 48" D (Karaçam Burnu, Kastamonu-Bartın
il sınırı) koordinatından hakiki Kuzey (Yıldız) istikametine çizilen hat ile Artvin ilinin Gürcistan
ile olan kara ve deniz sınırları arasında kalan sınırlı deniz ve kıyı alanının tamamıdır. 

b) İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliğinin sorumluluk sahası; Amasra Liman
Başkanlığı idari sınırı olan 41º 50' 54" K – 032º 44' 48" D (Karaçam Burnu, Kastamonu-Bartın
il sınırı) koordinatından hakiki Kuzey (Yıldız) istikametine çizilen hat ile Kırklareli ilinin Bul-
garistan ile olan kara ve deniz sınırları arasında kalan kıyı ve deniz alanının tamamı, Marmara
Denizi’nin tüm sahil şeridi, kıyı alanları ve deniz sahası ve Ege Denizi tarafında bulunan Edirne
ilinin Yunanistan ile olan kara ve deniz sınırları ile Çanakkale ile Balıkesir il sınırına kadar
olan deniz ve kıyı alanının tamamıdır.

c) İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliğinin sorumluluk sahası; Çanakkale ile Ba-
lıkesir il sınırından Hatay ilinin Suriye sınırı arasında kalan ve bitişik ile sınırlı deniz ve kıyı
alanının tamamıdır. 

Başmühendisliğin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Başmühendislik; 
a) Tarayan olarak, deniz ve iç sularda tarama faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için İda-

reden tarama yetki belgesi almak zorundadır,
b) İdarenin verdiği tarama izni sonrasında, tarama faaliyeti kapsamında alınması gere-

ken diğer izinlerin talep sahibince tamamlanmasına müteakip tarama talep sahibi ile karşılıklı
olarak tarama sözleşmesi düzenler. Sözleşmenin bir nüshasını İdareye gönderir,

c) Tarama sözleşmesini, taramada kullanılan vasıtaları ve bunların personelini, yapılan
tarama miktarını, yağ ve yakıt tüketimlerini, tarama yapılan dip yapısının türünü, kalan tarama
miktarını, ulaşılan tarama derinliklerini, dökü yerinin mevkisi ve koordinatları ile tarama ala-
nına olan mesafesi de dâhil olmak üzere tarama faaliyeti ve tarama ekibine ait her türlü verinin
GSVP üzerinden girişini yapar,

ç) Tarama faaliyeti bitiminden itibaren bir sonraki tarama talebine istinaden Cer’e baş-
lamasına kadarki geçen süre zarfında tarama vasıtalarını emniyet tedbirlerini alarak uygun yer-
lerde barınmasını sağlar, 

d) Tarama vasıtalarında ilave ihtiyaç duyulan teçhizat/ekipman temini ve bakım-onarım
işleri ile personel ve yağ-yakıt ihtiyaçlarını İdarenin izniyle ihale mevzuatına uygun olarak te-
min eder,

e) Tarama sözleşmesine esas yapılacak tarama faaliyetine yönelik olarak Tarama Ekip
Sorumlusunu belirleyerek görevlendirir. Tarama faaliyetinde çalışacak personelin güncel lis-
tesini ve tarama ekip sorumlusunu Liman Başkanlığına bildirir,

f) Yapılan tüm iş ve işlemlerde; ilgili mevzuat çerçevesinde seyir, can ve mal emniyeti
ile çevrenin korunması önceliği gözetilerek gerçekleştirilmesinden, tarama vasıtaları persone-
linin görev yaptıkları unvanlara uygun yeterlilik belgeleri, sağlık raporu, ekskavatör/vinç kul-
lanım belgeleri gibi gerekli olan belgelerinin geçerli ve tam olmasından sorumludur,

g) Tarama vasıtalarının ilgili mevzuat uyarınca personel, ekipman ve teçhizat ile dona-
tılmasından, tarama vasıtalarının belgelerinin geçerli ve tam olmasından ve vasıtaların her za-
man göreve/kullanıma hazır hâlde tutulmasından sorumludur,

ğ) Sorumluluk sahalarında bulunan alanlara yönelik tarama potansiyeli olabilecek ta-
rama ihtiyaçları hakkında bilgileri güncel tutarak yıllık tarama programı hazırlar ve İdareye
bildirir. Yıl içindeki değişimleri göz önünde bulundurarak söz konusu tarama programını üçer
aylık periyotlarla revize eder,
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h) Yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirler, bütçe disiplini sağlanarak onaylanan bütçenin etkin,
verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlar, 

ı) Tarama sırasında ortaya çıkacak her türlü arkeolojik kalıntıya fiziki müdahalede bu-
lunmadan aynı gün içinde koordinatlarıyla ve fotoğraflarıyla birlikte en yakın müze müdürlü-
ğüne haber verir. Bu alanda çalışmayı derhal durdurur,

i) Tarama izni başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerde oluşan değişiklikleri GSVP’ye
girer ve ilgili Liman Başkanlığına bildirir,

j) Personelin, çalışma saatlerine, vardiya düzenlerine, iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
personelin kişisel emniyet teçhizatları dâhil ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlar.
Bu kapsamda gerekli denetimleri ve takibi yapar, 

k) Tarama faaliyetleri kapsamındaki iş ve işlemleri, tarama talep sahibi ile karşılıklı
imzalanan sözleşme kapsamında onaylı tarama projesine ve tarama sahasındaki deniz ve kıyı
yapılarının mühendislik uygulama projelerine riayet ederek yapar. Sonuçları GSVP’ye girer,

l) İdare tarafından verilen diğer görevleri yapar. 
(2) Tarama, Cer, kira, rıhtım ve saha kullanım tarifelerine yönelik ödeme şekli imzala-

nan sözleşmede belirlenir. Ücretler, talep sahibi tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletme
Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır. Ödemenin yapıldığını gösteren dekontun bir nüshası Baş-
mühendisliğe teslim edilir.

(3) Tarama ile ilgili ücretlerin tahsiline esas takip Başmühendisliklerce yapılır.
Tarayanın görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Tarayan; 
a) Deniz ve iç sularda tarama faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için İdareden tarama

yetki belgesi almak zorundadır, 
b) İdare tarafından hazırlanan GSVP’ye kayıt yaptırır. İdare tarafından istenen bilgileri

kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini kullanarak GSVP’ye işler ve bu bilgileri güncel
tutar, 

c) Yapılan tarama sözleşmesi ve onaylı tarama projesi ile tarama faaliyetinden önce
İdareden ve Liman Başkanlığından gerekli izinlerin alındığı bilgisini İdare tarafından belirlenen
formatta GSVP’ye girer,

ç) Tarama talep sahibi ile yapılacak tarama faaliyetine ilişkin olarak tarafların görev ve
sorumlulukları, tarama işinin usul ve esaslarının detaylarının belirtildiği hükümleri içeren bir
sözleşmeyi karşılıklı imza altına alır,

d) Tarama ekibinde yer alan tarama vasıtalarını ilgili belgelerinde belirtilen amacına
uygun olarak kullanır, 

e) Tarama faaliyeti esnasında, ilgili mevzuat ve kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut
düzenlemeleri dâhilinde, tarama ekibinin can ve mal emniyeti ile çevreyi koruyucu her tür ted-
biri alır ve seyir emniyetini tarama faaliyeti süresince sağlar. Acil durumlarda iletişim kurulacak
şirket yetkililerinin iletişim bilgilerini Liman Başkanlığına sunar, 

f) Tarama sırasında ortaya çıkacak her türlü arkeolojik kalıntıya fiziki müdahalede bu-
lunmadan aynı gün içinde koordinatlarıyla ve fotoğraflarıyla birlikte en yakın müze müdürlü-
ğüne haber verir. Bu alanda çalışmayı derhal durdurur,

g) Tarama izni başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerde oluşan değişiklikleri GSVP’ye
girer ve ilgili Liman Başkanlığına bildirir, 

ğ) Tarama sözleşmesine esas yapılacak tarama faaliyetine yönelik olarak tarama ekip
sorumlusunu belirler ve görevlendirir,

h) Tarama faaliyeti süresince tarama yapılan bölgedeki seyir, can ve mal emniyetinin
sürekliliğini sağlamak üzere Liman Başkanlığı ile birlikte ilgili diğer kurumlar ile koordinasyon
kurarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 
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Tarama talep sahibinin görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Tarama talep sahibi; 
a) Tarama projesini Bölge Müdürlüğüne sunmak üzere hazırlar,
b) Tarama faaliyetine ilişkin, dökü yeri izni ve tarama sahasıyla ilgili diğer her türlü

izni mer-i mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alır,
c) Tarama sahasındaki deniz ve kıyı yapılarının mühendislik planlarına/projelerine uy-

gun olarak tarama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden tarama işini yapan ile birlikte sorum-
ludur,

ç) Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları marifetiyle tarama sahasında yapılacak
inceleme/denetim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü lojistik ve teknik desteği, araç-gereç
ve personel desteğini sağlar,

d) Tarama tamamlandığında ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunarak taramanın
tarama projesine uygun olarak gerçekleştirildiğinin onayını alır,

e) Tarama öncesi Tarayan tarafından hazırlanan acil durumlarda tarama vasıtalarının
ve deniz trafiğinin emniyeti için alınacak tedbirleri, personelin görev tanımları, iletişime geçi-
lecek şirket yetkililerinin güncel acil durumlara esas iletişim bilgilerini başvuru sırasında Liman
Başkanlığına sunar.

(2) Başmühendislik veya tarayan tarafından yapılacak tarama faaliyetine ilişkin olarak
tarafların görev ve sorumlulukları, tarama işinin usul ve esaslarının detaylarının belirtildiği hü-
kümleri içeren bir sözleşme düzenlenerek karşılıklı imza altına alınır.

(3) Tarayanın aynı zamanda tarama talep sahibi olması durumunda bu maddede belir-
tilen hükümler tarayanı da kapsar. Bu durumda tarayan aynı zamanda tarama talep sahibi olarak
da kabul edilir. 

Tarama ekibi sorumlusunun görev ve sorumlulukları 
MADDE 12 – (1) Tarama ekibi sorumlusu; 
a) Tarama faaliyeti kapsamında yapılacak her tür iş ve işlemle ilgili olarak Başmühen-

disliğe/Tarayana karşı sorumludur, 
b) Tarama ekibinde çalışan personelin çalışma saatleri ile vardiya düzenlerine, iş sağlığı

ve güvenliği, personel kişisel emniyet teçhizatı kurallarına ilgili mevzuatta tanımlandığı şekilde
uygun davranmasından ve bunun takibinden sorumludur. Bu sorumluluk Başmühendislik/Ta-
rayan/tarama talep sahibinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz,

c) Tarama faaliyetinin mevcut kıyı ve deniz yapılarına zarar vermeden tarama projesine
ve tarama sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlar,

ç) Tarama faaliyetinin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hususları dikkate alınarak etkin,
verimli ve emniyetli bir şekilde yapılması için tarama ekibini organize eder ve tarama talep sa-
hibi ile tarama sahasında gerekli olan koordinasyonu sağlar,

d) Tarama faaliyeti esnasında, tarama ekibinde yer alan personel ve tarama vasıtaları
da dâhil olmak üzere seyir, can ve mal emniyeti ile çevreyi koruyucu her tür tedbirin alınmasını
sağlar,

e) Tarama jurnalinin günlük olarak, eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde doldurulmasını, ka-
yıtların doğru ve düzgün tutulmasını sağlar, 

f) Tarama sahasıyla ilgili meteorolojik verileri önceden takip ederek hava ve deniz ko-
şullarına göre tarama operasyonlarının askıya alınması da dâhil olmak üzere tarama vasıtala-
rının emniyet altına alınmasını temin için her tür tedbirin alınmasını ve gerekli durumlarda va-
sıtaların Liman Başkanlığının izni dâhilinde güvenli barınma alanlarına emniyetli bir şekilde
bağlanmalarını sağlar,
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g) Tarama faaliyetinin başladığı zamandan tamamlandığı zamana kadar Başmühendis-
lik/Tarayan tarafından verilen talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
görev ve sorumluluklarını yerine getirir, 

ğ) Tarama çalışmaları sırasında herhangi bir arkeolojik kalıntının ortaya çıkması duru-
munda çalışmayı derhal durdurarak en yakın müze müdürlüğüne aynı gün haber verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarayanın Yetkilendirilmesi

Tarama yetki belgesi
MADDE 13 – (1) Deniz ve iç sularda tarama faaliyetinde bulunabilmek ve tarama hiz-

meti verebilmek için kamu ve özel sektörün İdareden Ek-1’de yer alan Tarama Yetki Belgesi
alması zorunludur. İdare tarafından verilen Tarama Yetki Belgesine sahip olmayanlar hiçbir ta-
rama faaliyeti gerçekleştiremez ve tarama hizmeti veremez.

Tarama yetki belgesi alma başvurusu 
MADDE 14 – (1) Tarama faaliyeti hizmeti vermek veya tarama faaliyetinde bulunmak

üzere tarama yetki belgesi almak isteyenler; 
a) Başvuru dilekçesi,
b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil

Gazetesi, gerçek kişiye ait sicil belgesi ve T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı ve yetki belgesi,
ç) Deniz Ticaret Odası belgesi,
d) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı,

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri,
e) Tarama faaliyetini gerçekleştirebilecek en az bir adet tarama ekibine sahip olduğunu

gösteren belge,
f) Taramayı yapan, çalışmalar sırasında herhangi bir arkeolojik kalıntının ortaya çıkması

durumunda çalışmayı derhal durduracağını ve en yakın müzeye aynı gün haber vereceğine iliş-
kin yazılı taahhütname,

ile başvururlar.
(2) Tarama yetki belgesi almak isteyenlerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de kurulan şirketlerden olması gerekir.
(3) Tarama faaliyeti hizmeti vermek veya tarama faaliyetinde bulunmak üzere tarama

yetki belgesi almak isteyen Başmühendislikler, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin,
sadece birinci fıkradaki (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hükümleri yerine getirmesi ge-
rekir. 

Tarama yetki belgesi başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) İdare, tarama hizmeti vermek veya tarama faaliyetinde bulunmak

üzere tarama yetki belgesi almak isteyenlere ait, başvurularını içeren dosya üzerinde inceleme
ve değerlendirme yapar.

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu anlaşı-
lanlara İdare tarafından her mali yılın başında o mali yıla esas uygulanmak üzere belirlenerek
yayımlanan ücretin ödenmesi karşılığında Ek-1’de belirtilen formatta hazırlanan 5 yıl süreli
"Tarama Yetki Belgesi" verilir. 

(3) Dosyada eksiklik bulunması hâlinde belirlenen eksikliklerin tamamlanması için en
fazla 30 gün süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerini gidermeyenlere Tarama Yetki Belgesi
verilmez. Bu durumda bulunan talep sahipleri yeni müracaatlarını 3 aydan önce yapamaz.

(4) Tarama Yetki Belgesi alanlara GSVP’ye giriş için kullanıcı adı ve şifre verilir.
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Tarama yetki belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi
MADDE 16 – (1) Tarama Yetki Belgesi ve ekinde;
a) Tarama yetki belgesi düzenlenenin adı/unvanı, adresi ve iletişim bilgileri,
b) Tarama yetki belgesi belge numarası, düzenlendiği tarih ve geçerlilik tarihi,
c) Tarama ekibinde bulunan her tarama vasıtasının adı, sicil numarası, cinsi, boyutları

(eni, boyu, draftı), makine gücü, inşa yılı, tarama derinliği, tarama kapasitesi bilgileri, 
yer alır.
(2) Tarama Yetki Belgesi eki ile birlikte geçerlidir.
(3) Başmühendisliğin/Tarayanın isminin/unvanının veya türünün yahut sahibinin/işlet-

mecisinin değişmesi hâlinde, İdareye bildirimde bulunulması ve tarama yetki belgesinin yeni-
lenmesi zorunludur. Tarama Yetki belgesi yenilenmeden tarama işi yapılamaz.

(4) Tarama Yetki Belgesi’nin geçerliliği, belgenin adına düzenlendiği gerçek veya tüzel
kişilik değiştiğinde bildirime gerek kalmaksızın sona erer.

(5) Tarama Yetki Belgesi düzenlenenlerin isimleri/unvanları İdare tarafından, Liman
Başkanlıklarına ve Bölge Müdürlüklerine bildirilir.

(6) Tarama Yetki Belgesi’nin süresi bitecek olan belge sahipleri söz konusu belgenin
yenilenmesi için, süre bitim tarihinden en az üç ay önce 14 üncü maddede belirtilen belgelerle
birlikte İdare’ye başvurur. İdare tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda du-
rumu bu Yönetmeliğe uygun bulunanların tarama yetki belgeleri İdarenin belirleyeceği ücretin
ödenmesi karşılığında mevcut Tarama Yetki Belgesi bitiş tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıl
süreyle yenilenir.

(7) 5 yıllık geçerli Tarama Yetki Belgesi olanlar, yenileme müracaatı yapmış olmak ko-
şuluyla 5 yıla ilave olarak + 3 ay daha geçerli kabul edilebilir.

(8) Tarama Yetki Belgesi’nin belgeye esas bilgilerde meydana gelen değişiklikler ne-
deniyle yenileneceği durumlarda belge sahipleri 14 üncü maddede belirtilen değişikliğe esas
belgelerle birlikte İdareye başvurur. İdare tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonu-
cunda uygun bulunanların Tarama Yetki Belgesi, İdarenin belirleyeceği ücretin ödenmesi kar-
şılığında mevcut tarama yetki belgesinin bitiş tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilenir.

(9) Tarama Yetki Belgesi askıya alınan veya süresi bitenlerin GSVP kayıtları İdare ta-
rafından askıya alınır. Faaliyeti sonlananların GSVP kaydı İdare tarafından kapatılır. 

(10) Tarama Yetki Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, başvuru dosyasındaki bilgi ve
belgelerden herhangi birinde yanlış ve yanıltıcı bilgiler beyan edildiğinin sonradan tespiti ha-
linde adli makamlara suç duyurusunda bulunulur ve Tarama Yetki Belgesi iptal edilir. 

Tarama yetki belgesinin kiralanması/devredilmesi
MADDE 17 – (1) Tarama Yetki Belgesi kapsamındaki yetkiler tamamen veya kısmen

devredilemez, Tarama Yetki Belgesi kiraya verilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarama Projesi, Tarama İzni Alınması ve Tarama Faaliyeti

Tarama projesinin hazırlanması ve içeriği
MADDE 18 – (1) Tarama talep sahibi, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri içeren tarama

projesini Bölge Müdürlüğüne sunmak üzere hazırlar:
a) Tarama faaliyetinin amaç ve gerekçesi.
b) Taramanın yapılacağı kıyı ve deniz yapılarına ait teknik bilgileri.
c) Dip malzemesinin türü.
ç) Hedeflenen derinlikteki zemin yapısı.
d) Su derinlik bilgileri.
e) Talep edilen su derinliği.
f) Taranacak yaklaşık malzeme miktarı.
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g) Tarama süresi ile ilgili taslak termin planı.
ğ) Tarama alanının mevkii, sınırları ve varsa komşu alanlarda su altı ve üstünde bulunan

deniz ve kıyı yapılarına ilişkin bilgileri.
h) Taranan malzemenin yönetimine ilişkin detaylı bilgi.
ı) Dökü yerinin koordinatlarını ve tarama sahasına mesafesi.
i) Alanda daha önce tarama faaliyeti gerçekleştirildi ise, tarama yapılan tarihleri, tara-

yanın ismini/unvanını, tarama amacını ve miktarını, taranan malzemenin nasıl yönetildiğini
içeren bilgileri.

j) Tarama faaliyeti kapsamında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgi, belge, plan ve harita-
ları içeren dokümanı.

(2) Tarama yapılacak tesis/bölge dikkate alınarak birinci fıkradaki bilgi ve belgelerden
gerekli olanların bölge müdürlüğünce istenmesi esastır.

(3) Tarama talep sahibinin Balıkçı Barınağı İşleticisi/Kooperatifi ve tarama faaliyetini
gerçekleştirecek olanın Başmühendislik olması durumunda, talep edilmesi halinde Tarama Pro-
jesini Başmühendislikler hazırlayabilir. 

Tarama ön izin alma başvurusu 
MADDE 19 – (1) Tarama talep sahibi, tarama işi yapmak istediği alan için, aşağıdaki

belgeler ile birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurur:
a) Dilekçe.
b) Tarama projesi.
c) Taramayı yaptıranın, çalışmalar sırasında herhangi bir arkeolojik kalıntının ortaya

çıkması durumunda çalışmayı derhal durduracağını ve en yakın müzeye aynı gün haber vere-
ceğine ilişkin yazılı taahhütname.

ç) Tarama talep sahibi ile Başmühendislik/Tarayan arasındaki anlaşmaya esas ön pro-
tokol ve Tarama Yetki Belgesinin bir örneği.

Tarama ön izin başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Bölge Müdürlüğüne yapılan tarama ön izni başvurusu değerlendiril-

dikten sonra, uygun görülen talepler, başvuru belgeleri ile birlikte GSVP üzerinden ve yazılı
olarak İdareye bildirilir.

(2) İdare, uygun bularak ön izin verdiği tarama taleplerini GSVP üzerinden ve yazılı
olarak Bölge Müdürlüğüne, Liman Başkanlığına, tarama talep sahibine ve Başmühendisliğe/Ta-
rayana bildirir.

(3) Verilen tarama ön izni sadece talep edilen tarama sahası ve öngörülen tarama miktarı
için geçerlidir. İdareden izin alınmayan alanlarda ve/veya miktarlarda tarama yapılamaz. 

Tarama izni 
MADDE 21 – (1) Tarama ön iznini alan tarama taleplisi, tarama yaptıracağı alana ilişkin

aşağıdaki belgeler ile ilgili Liman Başkanlığına başvurur:
a) Dilekçe.
b) Tarama ön izin belgesi ve onaylı tarama projesi.
c) Tarama ekibinde yer alacak vasıtalara ait geçerli Denize Elverişlilik Belgesi/Su Aracı

Uygunluk Belgesi ve Gemiadamı Belgeleri.
ç) Tarama talep sahibi ile Başmühendislik/Tarayan arasındaki anlaşmaya esas bilgi-belge

ve Tarama Yetki Belgesinin bir örneği.
d) Tarama öncesi Tarayan tarafından hazırlanan acil durumlarda tarama vasıtalarının

ve deniz trafiğinin emniyeti için alınacak tedbirleri, personelin görev tanımları, iletişime geçi-
lecek şirket yetkililerinin güncel acil durumlara esas iletişim bilgileri.

e) Gerekli olan durumlarda ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir veya ÇED muaf
kararı. 
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f) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından taramaya yönelik alınan diğer izin belgeleri.
(2) Bu belgelerle birlikte seyir, can, mal ve çevre emniyeti dikkate alınarak Liman Baş-

kanlığı tarafından tarama izni verilir.
Süre uzatımı ile ilgili iş ve işlemler
MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen sebepler nedeniyle süre uzatımı talebi için Liman

Başkanlığına başvurulabilir: 
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 
d) Hava, deniz şartlarının veya emniyete yönelik şartların tarama faaliyetine uygun ol-

madığının belirlenmesi durumları.
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek diğer hâller.
(2) Bu sebeplerden ötürü süre uzatımı verilebilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak

yapılan işin engellemesi gerekir. 
(3) Sebebin vukuundan itibaren 20 iş günü içerisinde başvurulması koşuluyla, Liman

Başkanlığınca değerlendirilme yapılarak süre uzatımı verilebilir. Bu durumda termin planı talep
sahibince uygun şekilde revize edilir.

(4) Liman Başkanlığı tarafından süre uzatımı verilmesi hâlinde, revize edilen termin
planı bilgileri GSVP’ye girilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Tarama ekibi
MADDE 23 – (1) Tarama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tarama vasıtaları ile bun-

ları kullanacak personelden oluşturulan tarama ekibinde;
a) Tarama malzemesini mekanik, hidrolik veya hidrodinamik yöntemlerle sıyırarak, ka-

zarak, belirli yöntemlerle sudan çıkarabilen en az bir tarama vasıtası ile çıkan tarama malze-
mesini taşıyabilen kendinden sevk sistemi bulunan en az bir tarama vasıtası veya,

b) Çıkan tarama malzemesini taşıyabilen kendinden sevk sistemi bulunmayan en az bir
tarama vasıtası ile bir römorkör veya,

c) Tarama işini hem yapma hem de çıkarılan tarama malzemesini taşıyabilme özelliği
bulunan en az bir tarama vasıtası veya,

ç) Tarama işini kendi başına yapabilme ve taranan malzemeyi boru sistemi veya ilave
bir donanım kullanılarak başka bir yere aktarabilme becerisine sahip olan en az bir tarama va-
sıtası ve,

d) Tarama vasıtaları için yeterli sayı ve görev yaptıkları unvanlara uygun yeterlilik bel-
gelerine sahip personel,

bulunur.
(2) Tarama ekibinde tarama yetki belgesinde belirtilmeyen hiçbir tarama vasıtası yer

alamaz. 
(3) Tarayanın tarama esnasında tarama izni sonrası ilave yeni aracı kullanmak istemesi

halinde Tarama Yetki Belgesine kaydedilir. İlave tarama vasıtasının geçici olarak bu izin kap-
samında kiralanması halinde ise başka bir Yetki belgesinde/Başmühendislik envanterinde ka-
yıtlı/Bakanlık izni ile yurtdışından kiralanmış olması gerekir. Geçici olarak ilave tarama vası-
tasının kullanılması talebi Liman Başkanlığının iznine tabi olup ilave vasıtaların bilgileri GSVP’ye
girilir.
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Tarama miktarının tespiti
MADDE 24 – (1) Tarama miktarının tespitinin usulü, tarayan ve talep sahibi arasında

yapılan sözleşmede taraflarca belirlenir.
(2) Tarama öncesi tespit edilen taranacak alan ve su derinliği ile nihai olarak ulaşılacak

derinlik hacimsel olarak (m3) hesaplanır. Bu hesaplamada;
a) Tarama sonrası tarama yapılan gerçek alan, bu alanda ulaşılan su derinliği ve tarama

öncesi elde edilen derinlik farkı ile oluşan hacim (m3),
b) Tarama esnasında taşınan malzemenim hacimsel ölçümü (m3),
kullanılır.
(3) Tarama yöntemi, malzemenin nakli ile değişebilecek sistemlere göre farklı hesap

yöntemleri kullanılabilir.
Yurt dışında tarama faaliyeti
MADDE 25 – (1) İdare, Başmühendislikler envanterinde bulunan tarama vasıtaları/eki-

bi ile yurtdışında tarama faaliyetleri gerçekleştirebilir, tarama vasıtalarını kiraya verebilir veya
üçüncü taraflarla ortak tarama faaliyetinde bulunabilir. 

(2) Yurt dışından İdareye gelen tarama talepleri değerlendirildikten sonra uygun görülen
taleplere yönelik Bakan Onayı alındıktan sonra İdare ile tarama talep sahibi arasında sözleşme
düzenlenerek karşılıklı imzalanır. İdare, sözleşmeye bağlanan tarama faaliyetini gerçekleştir-
mek üzere ihtiyaç duyulan tarama ekibini/ekiplerini oluşturarak görevlendirir.

Yabancı bayraklı gemilerin kiralanma izni 
MADDE 26 – (1) Ülkemizde gerçekleştirilecek olan tarama faaliyetlerinde yabancı

bayraklı gemilerin çıplak kiralama (bare-boat) yöntemi ile geçici süreyle Türk Bayrağı çek-
meleri hususunda Bakanlığın görüşü esas alınır. Geçici Türk bayrağı çekmek isteyen yabancı
bayraklı tarama vasıtasının özelliklerini ve tarama işinin niteliğini göz önüne alarak, Başmü-
hendislikler ile Tarayanların imkân ve kabiliyetleri ile ülkemizde benzer tarama vasıtalarının
mevcudiyeti, kapasitesi ve ülkemizdeki yeni yatırım imkânları dâhilinde İdarenin görüşü ile
birlikte ilgili idaresince çıplak kiralama izni değerlendirilir. 

(2) Türkiye’de yabancı bayraklı tarama vasıtasıyla tarama faaliyetinin yapılabilmesi
için 815 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Bununla birlikte, Başmühendislikler ile Tarayanların
imkân ve kabiliyetleri ile ülkemizde benzer tarama vasıtalarının mevcudiyeti ve ülkemizdeki
yeni yatırım imkânları dikkate alınarak, milli menfaatler, tarama ehemmiyeti ve konunun ive-
diliği dâhilinde, yabancı bayraklı gemilere İdarenin görüşü ile birlikte ilgili idaresince verilecek
geçici izinler Bakan onayına tabidir.

Tarama vasıtalarının belgelendirilmesi ve donatımı
MADDE 27 – (1) Tarama vasıtalarının kullanım amaçları kapsamında ilgili mevzuat

uyarınca gerekli belgeye sahip olunur. 
(2) Tarama vasıtaları arasında yer alan gemi ve su araçlarına yönelik sörvey ve belge-

lendirme işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. 
(3) Tarama vasıtaları arasında yer alan gemi ve su araçları seyir ve tarama faaliyeti sü-

resince ilgili mevzuata uygun olacak şekilde Gemi Adamı Donatımında Asgari Emniyet Bel-
gesine uygun sayı ve nitelikte gemi adamı ile donatılır. 

Tarama malzemesinin yönetimi ve dökü yerinin tespiti
MADDE 28 – (1) Tarama faaliyetine yönelik dökü yerinin tespiti, çevresel etki değer-

lendirmesi mevzuatına göre yapılır. İzinlere yönelik hususlar tarama talep sahibi tarafından ye-
rine getirilir.

(2) Tarama faaliyeti sonucunda çıkarılan tarama malzemesinin yönetimi ilgili mevzuatı
uyarınca yapılır. 
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(3) Taranan malzemenin boşaltılacağı dökü yeri yürürlükte aksi bir mevzuat bulunma-
dıkça Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl / İlçe
Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl / İlçe Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığının ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Valilik veya ilgili bele-
diyeler ile birlikte belirlenir. 

(4) Dökü yeri, üçüncü fıkradaki kurumların görev, yetki ve sorumluluklarına göre ilgili
olanlar ile oluşacak komisyon tarafından belirlenir. Belirlenen dökü yeri dışına dökü yapıla-
maz.

(5) Tarama alanının ve dökü alanının faaliyet sonrası su kalitesinin mevcut durumuna
yönelik gerekli olması halinde mer-i mevzuat kapsamında raporlama yapılır. 

(6) Kıyı tesislerindeki yükleme / boşaltma faaliyetleri sırasında denize dökülerek rıhtım
diplerinde zamanla biriken yük atıkları, lastik usturmaçalar gibi kaba parçalı malzemelerin çı-
karılması amacıyla, liman işleticisi kuruluş tarafından Liman Başkanlığından izin alınmak ve
deniz dibi taraması yapılmamak kayıt ve şartıyla bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmadan
rıhtım dip temizliği yapılabilir.

Denetim 
MADDE 29 – (1) İdare, tarama yetki belgesine sahip olanları ve bunların yetki belge-

lerindeki tarama vasıtalarını her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) İdare tarafından veya idare adına gerçekleştirilen denetimlerde, bu Yönetmeliğe

göre uygunsuzluk bulunur ise idari yaptırımlar sırasıyla uygulanır.
(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili birimleri tarafından icra edilen kontrollerde,

bu Yönetmeliğe aykırılığı tespit edilen tarama faaliyetleri hakkındaki tutanak, 30 uncu maddeye
istinaden idari yaptırım uygulanmak üzere delilleri ile birlikte bölgeden sorumlu Liman Baş-
kanlığına gönderilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 30 – (1) Yapılan denetimler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uymadığı

tespit edilenlere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkra-
sının (b) bendine göre Liman Başkanlığınca aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır: 

a) 14 üncü maddede belirtilen hususların geçerliliğini yitirmesi durumunda tarama yetki
belgesi askıya alınır.

b) 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre Liman Başkanlığından izin alınmadan başla-
tılan tarama faaliyetleri, ilgili Liman Başkanlığınca süre verilmeksizin derhal durdurulur ve
İdareden tarama faaliyeti izni alınıncaya kadar hiçbir tarama faaliyetine müsaade edilmez.

c) İdareden izin alınmak suretiyle başlanan tarama faaliyeti denetimlerinde bu Yönet-
meliğe göre aykırılık bulunur ise aykırılık giderilene kadar tarama faaliyetleri durdurulur. Ay-
kırılık giderildiğinde tarama faaliyetine izin verilir.

ç) 27 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak tarama ekibinde yer alan tarama va-
sıtalarının tahsis edildiği amaç dışında kullanılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri uya-
rınca Liman Başkanlığınca gerekli idari yaptırımlar uygulanır. 

d) 21 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı şekilde onaylı tarama projesine ve tarama
iznine esas olan hususlara uyulmadığı tespit edilirse tarayana 50.000- TL idari para cezası uy-
gulanır.

e) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak tarama yetki belgesinde yer almayan
tarama vasıtalarını tarama faaliyetlerinde izinsiz kullananlara 50.000- TL idari para cezası uy-
gulanır ve bu vasıtaların tarama faaliyetinde kullanılmasına Liman Başkanlığınca izin verilmez. 

f) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak, izin verilen dökü yeri dışında bir
alana tarama malzemesi dökenlere Liman Başkanlığınca 50.000- TL idari para cezası uygulanır.
Bu hususta çevre mevzuatı hükümleri saklıdır.
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(2) 21 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı şekilde onaylı tarama projesine ve tarama
iznine esas olan hususlara uyulmadığı tespit edilerek birinci fıkranın (d) bendindeki idari para
cezasının uygulandığı durumda, idari para cezasına ilişkin tutanağın düzenlenmesinden itibaren
bir yıl içerisinde uygunsuzluğun tekrarlanması halinde 100.000- TL idari para cezası uygulanır. 

(3) Tarama yetki belgesi askıya alınan Tarayanın herhangi bir tarama faaliyetinde bu-
lunduğu tespit edilirse, Liman Başkanlığınca tarama derhal durdurulur ve Tarayana 100.000-
TL idari para cezası uygulanır. İdari para cezasına ilişkin tutanağın düzenlendiği tarihten iti-
baren bir yıl içerisinde tarama faaliyetinin tekrarlanması durumunda tarama faaliyeti Liman
Başkanlığınca derhal durdurularak 300.000- TL idari para cezası uygulanır.

(4) 16 ncı madde hükmüne göre geçerli bir tarama yetki belgesine sahip olmadan tarama
faaliyetinde bulunulduğu takdirde, Liman Başkanlığınca tarama derhal durdurulur ve Tarayana
200.000- TL idari para cezası uygulanır. İdari para cezasına ilişkin tutanağın düzenlendiği ta-
rihten itibaren bir yıl içerisinde izinsiz tarama faaliyetinin tekrarlanması durumunda tarama
faaliyeti Liman Başkanlığınca derhal durdurularak 500.000- TL idari para cezası uygulanır.

(5) İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme ora-
nında artırılarak uygulanır.

(6) Bir tarama faaliyeti ile ilgili olarak birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu ka-
bahatlere ilişkin sadece idari para cezası öngörülmüşse, kabahate ilişkin en ağır idari para cezası
verilir. 

(7) İdari yaptırım kararı tebliği, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü-
kümlerine göre yapılır.

(8) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Liman Başkanlığının
muhasebe yetkilisi mutemedine veya muhasebe birimine, mal müdürlükleri ve defterdarlık mu-
hasebe müdürlüklerine ödenir.

(9) İdari yaptırım kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içerisin-
de, sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir.

(10) İdari para cezasının dava açma süresi olan onbeş gün içinde ödenmesi halinde,
idari para cezasının dörtte üçü tahsil edilir. 

(11) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde
idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi şartıyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde
ödenmesine idari para cezasını veren Liman Başkanlığınca karar verilebilir.

(12) Kesinleştiği halde ödeme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilmek
üzere, borçlu gerçek kişi ise ikametgâhının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu
yerdeki vergi dairesine bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairesine
gönderilir. 

(13) İdari Para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki belgesine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendindeki şartlar bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yerine geti-
rilmek zorundadır. Aksi durumda tarama yetki belgesi askıya alınır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare,

işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yüksek öğrenim öğrencilerinin eği-
tim ve öğretimlerini kolaylaştırmaktır. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak

öğrencilerde aranacak şartlar, yeni yurtların açılması, yurtların idaresi, işletilmesi, öğrenci di-
siplin işlemleri ile özel ve gece hizmetlerine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi

ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ç) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,
d) Küçük işletme: Yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, terzi, kuru temizleme, berber,

kuaför, butik, büfe, manav, ayakkabı tamircisi ve benzeri işletmeleri,
e) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğ-

retimi,
f) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlilik prog-

ramlarını,
g) Misafir: Bu fıkranın (h) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak yurtlarda ba-

rınanları,
ğ) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün; hazırlık sınıfları, bi-

limsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dâhil öğrenim süresini,
h) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında sürekli ba-

rındırılan kayıtlı öğrencileri, Türkiye Burslusu Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerini, Ulus-
lararası öğrencileri,

ı) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların
hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,

i) Önlisans: Ortaöğretime dayalı, en az 2 yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan
gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğ-
retimi,

j) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam
etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

k) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,
l) Yurt: Kurum tarafından işletilen öğrenci yurtlarını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İhtiyacı, Barınma Şartları,  Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri

Yurt ihtiyaç ve önceliklerin tespiti ile koordinasyon
MADDE 5 – (1) Yurt ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti ve koordinasyonu amacıyla,
a) Yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi,

yurt başvuruları, başvuruların karşılanma oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve böl-
gesel faktörler, Kurumun stratejik planı, iyileştirme programı, kalkınma planı, yıllık programlar,
hükümet programı ve eylem planları dikkate alınarak il ve ilçe bazında yurt ihtiyaç ve önce-
likleri Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek ilgili birimlere bildirilir.

b) Yeni açılacak yurtların hizmete girmesi, mevcut yurtlarda yapılacak değişiklikler ile
idare ve işletilmesi hususlarında Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığınca düzenleme ya-
pılır.

Barınma şartları
MADDE 6 – (1) Yurtlara başvuru ve barınma şartları;
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet

etmesi,
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha

fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-

nunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının
Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması
ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma ce-
zası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ala-
cakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya

bulaşıcı hastalığı olmaması,
ğ) Kanun, tüzük, yönetmelik ve mer’i mevzuat gereğince Kurum yurtlarında barındı-

rılmasının uygun görülmesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen öğrenci ailesinin ikametinin belirlenmesinde;

Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi
öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan
ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile bü-
yükşehir belediyeleri içerisinden Kurumca belirlenen il/ilçeler bu kapsamda değerlendirilmez.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen “herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay
ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti” bulunan öğrencilerden cezası tecil
edilenler yurtlarda barındırılırlar.

Başvuru, belge ve durum araştırması
MADDE 7 – (1) Yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler, Kurumca belirlenen usul ve

esaslara göre başvuruda bulunurlar.
(2) Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas

teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler
arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere
göre işlem yapılır.
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Değerlendirme
MADDE 8 – (1) Yurt başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik ve başarı du-

rumlarından hepsi veya bazıları dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğ-
rultusunda değerlendirilir.

(2) Aşağıdaki şartları taşıyan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları bel-
gelerle durumlarını belgelendiren yüksek öğrenim öğrencileri, öncelikli olarak yurtlarda ba-
rındırılır:

a) Şehit ve Gazi çocukları.
b) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrenciler.
c) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler.
ç) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka-

nun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hâle gelenlerin
çocukları.

d) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme
yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler.

e) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrenciler.
f) “Milli Sporcu Belgesi” almış öğrenciler.
g) Gönüllü ve geçici köy korucusu çocukları.
ğ) Kalkınma planı, yıllık programlar, hükümet programı, eylem planları, Bakanlık hedef

ve politikaları ile Kurum stratejik planı çerçevesinde yurtta barındırılmaları Yönetim Kurulu
Kararı ile uygun görülenler.

h) Bu fıkrada belirtilen öğrenciler dışında zaruri durumların ortaya çıkması veya ihtiyaç
duyulması halinde yurtlarda öncelikli olarak barındırılacak öğrencileri Yönetim Kurulu belirler.

Boş yatakların tespiti ve yerleştirme 
MADDE 9 – (1) Öğretim dönemi başlangıcında aşağıdaki sıralamaya uygun olarak

yurt bazında boş yatak sayıları belirlenir.
a) Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokollere göre yerleştirilecek

öğrenciler, 
b) Bakanlıkça imzalanan uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleştirilecek öğ-

renciler, 
c) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğ-
renciler, 

ç) Taraf olunan uluslararası anlaşmalarla yükseköğrenim görmek üzere ülkemize gelen
öğrencilerden Bakan Onayı ile yurtlarda barınması uygun görülenler, 

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından
yararlanacak öğrenciler,

e) Her öğretim yılında; Bakanlık hedef ve politikaları, doğal afet, sosyal olay, ekonomik
kriz, kamu güvenliği, ekonomik ve sosyal durumda değişiklik, terör, şiddet, genel ahlak suçu
mağduriyeti ve benzeri herhangi bir nedenle Bakanlıkça yurda yerleştirilmesi uygun görülen
öğrenciler.

(2) Değerlendirme sonucunda her öğrenci kendi bilgisini görecek şekilde, kurumun in-
ternet sayfasında dijital ortamda duyuru yapılır. Asıl listeden yurtlarda barınmaya hak kazanan
öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen sürede yurtlara kayıt yaptırır. Asıl listeden kayıt yap-
tırmayan öğrencilerin yerine Genel Müdürlükçe belirlenen sürelerde yedek listedeki sıralama
dikkate alınarak yurtlara kayıt yapılır.

(3) Başvuru, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri ile ilgili diğer hususlar Yönetim
Kurulunca belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli

Yurt ücreti
MADDE 10 – (1) Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında yurt ücreti alınır.

Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir. 
(2) Yurt ücretlerinin tahsil şekli ile ücret tutarları Yönetim Kurulunca tespit edilir. Son-

radan açılan yurt müdürlüklerinin ücret ve güvence bedelleri bu oranlara göre Genel Müdürlük
tarafından belirlenir.

(3) Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda gün-
lük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de
ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

(4) Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.
(5) Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl

kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam ederler.
(6) Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden

güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.
(7) Kayıt sildirme durumunda ücret ve güvence bedeli iade işlemleri Kurumun belirle-

yeceği usul ile yapılır.
Yurt ücretini ödemeyenler
MADDE 11 – (1) Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti

aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamla-
ması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip
eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini ta-
mamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı si-
linir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat
güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat
güvence bedeli iade edilir.

b) Öğrenciler (a) bendinde belirtilen güvence bedeli tamamlama hakkından öğretim
yılı ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğren-
cinin yurt ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek kaydı silinir. O öğretim döneminde yurt-
lara tekrar başvuru yapamaz.

c) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı,
kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan
veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim
tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri
kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık
raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal
Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

Güvence bedeli
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta

yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.
(2) Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tes-

pit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde gü-
vence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğ-
rencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değer-
lendirilir.

9 Ağustos 2016 – Sayı : 29796                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



(3) Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından
az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar gü-
vence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler
için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı
ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir. 

(4) Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence
bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5
yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.   

(5) Sınavlara girmek üzere gelen ve geçici olarak yurtlarda barındırılan öğrenciler ve
Kurum mensupları dışındaki misafirlerden alınacak güvence bedeli ile ilgili usul ve esaslarla,
yurtlarda ücretsiz barındırılan öğrencilerden hangi hallerde güvence bedeli alınmayacağına
ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler
MADDE 13 – (1) Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki

şekilde belirtilmiştir:
a) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme

yurtlarında tamamlayanlar.
b) Devlet koruması altında olan öğrenciler.
c) Anne ve babası vefat etmiş olanlar.
ç) Şehit ve gazi çocukları.
d) 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.
(2) Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı

haklarla barınmaya devam ederler.
(3) Yurtlarda barınan öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu

nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenler ile deprem, sel, savaş, terör, kamu güvenliği, eğitim,
sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, genel ahlak suçu mağduriyeti ve benzeri nedenler ile yurt-
larda barındırılanlardan yurt ücreti alınmamasına Bakanlıkça karar verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Barınma Süreleri, İzinler, Yurtların Hizmete Açılması

Barınma süreleri
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin barınma süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.
b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede

üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun
normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.

c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede
üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya
ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun
normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.

ç) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak nor-
mal öğrenim süresi kadar barınırlar.

d) Bir öğretim kurumundan mezun olup, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim gör-
meye başlayan öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.

e) Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans prog-
ramında çift ana dal veya yan dal eğitimi alması halinde, yan dal öğrenim süresi kadar daha
barındırılır.

f) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim
yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               9 Ağustos 2016 – Sayı : 29796



g) Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim
yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.

ğ) Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları
tarihte bulundukları sınıf esas alınarak ara sınıf olarak değerlendirilir.

h) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde öğ-
renim görecek yurt öğrencileri, öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara nakledi-
lirler. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlara yine öncelikli olarak nakle-
dilirler.

ı) Yurtta barınmakta iken öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt
dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.

i) Ücretsiz barınmakta iken öğrenci değişim programı ile yurt içi ve yurt dışında öğre-
nim görecek öğrencilerin dönüşlerinde yurda kayıt yaptırması ve durumunda değişiklik olma-
ması halinde ücretsiz barındırılmasına devam edilir.

j) Yurtta barınmakta iken öğretim kurumunda kayıt donduran öğrenciler dönüşlerinde
öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Öğretim kurumunda dondurulan süreler normal öğrenim
süresine eklenir. 

Öğrenci izinleri
MADDE 15 – (1) Yurtlara giriş çıkış saatleri ve öğrenci izinleri ile ilgili hususlar Genel

Müdürlükçe belirlenir.
Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici ayrılmalar
MADDE 16 – (1) Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen

öğrencilerin yerleri, ücretlerini zamanında ödemek ve yurt idaresine bilgi vererek durumlarını
belgelendirmek koşuluyla; hastalık durumunda rapor süresince, diğer sebeplerle ayrılmalarda
ise bir ay saklı tutulabilir. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir.

Yurtların kapatılması 
MADDE 17 – (1)Yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına neden

olan durumlar şunlardır: 
a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çık-

ması.
b) Yurdun bir bölümünün dahi olsa kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı maksatlarla

veya yurt idaresinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması.
c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmaya devam etmeleri.
ç) Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde

barınma imkanlarının ortadan kalkması.
d) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa

yurdun işgal edilmesi veya toplu direnişe geçilmesi.
e) Yurdun bulunmasına esas Üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi.
f) Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine açık, aykırı davra-

nışta bulunmaları. 
(2) Yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına karar vermeye Bakan-

lık yetkilidir.
(3) Yurdun olağanüstü kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğinde güvenlik

kuvvetlerinden yardım istenir. 
Diğer yurtlarda geçici barınma
MADDE 18 – (1) Yurtlarda barındırılan öğrenciler son aya ait yurt ücretlerini ödedik-

lerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uy-
gun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler.
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Yurtların hizmete açılma ve kapanma zamanları
MADDE 19 – (1) Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretime başlaması ve ka-

panması dikkate alınarak; yurtların yeni öğretim yılı açılış tarihleri, yaz tatili kapanışları ile
yaz tatili süresince hangi yurtlardan ne gibi şartlarla faydalanılacağı Genel Müdürlükçe belir-
lenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri

Disiplin cezaları
MADDE 20 – (1) Yurt öğrencileri; Kurum tarafından tespit edilen yurt kurallarına uy-

mak zorundadırlar. Bu kurallara uymayanlar ile yüksek öğrenim öğrenciliği sıfat ve onuruna
aykırı harekette bulunan, doğrudan veya dolaylı olarak kamunun huzur, sükun ve çalışma dü-
zenini bozan eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik edenlere fiillerine uyan uyarma, kı-
nama, yurttan süresiz çıkarma cezaları uygulanır.

(2) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencinin yurtta barın-
dığı sürede gerçekleşmesi durumunda; öğrenci kayıt sildirmiş olsa dahi disiplin işlemi başla-
tılacak ve sonlandırılacaktır.

Uyarma cezası
MADDE 21 – (1) Uyarma cezası; öğrencinin yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli

olması hususunda yazılı olarak uyarılmasıdır.
(2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Yurt bina ve tesislerinde, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak,

bağırmak, şarkı söylemek, ses ve görüntü aletlerini rahatsız edici şekilde kullanmak ve benzeri
gürültü yapmak, kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak.

b) Yurt odaları ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik, tertip ve düzenine
özen göstermemek, odasını veya çevresini temiz tutmamayı alışkanlık haline getirmek.

c) Yatağını düzeltmemek.
ç) Yurt odalarında veya hizmete verilmiş olan soğutucularda kokuşmuş, bozulmuş yi-

yecekler bulundurmak, temizliğine ve kullanımına özen göstermemek.
d) Yurt eşya ve malzemelerinin yerini izinsiz değiştirmek.
e) Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek.
f) Su ve elektrik tüketiminde israfa sebep olmak.
g) Daimi ikametgah adresindeki değişikliği en geç 30 gün içerisinde yurt idaresine bil-

dirmemek.
ğ) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak bir gün yurdun dışında geçirmek.
h) Yurt giriş-çıkış saatlerine uymamak, izinsiz olarak yurttan ayrılmak.
ı) Kullanılmasına izin verilmeyen yerlerde elektrikli ve benzeri ısıtıcı araç-gereç bu-

lundurmak, bunları kullanarak yiyecek/içecek hazırlamak.
i) Sigara yasağına uymamak.
j) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.
(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen kurallara uyulmadığı, (ı) bendinde belirtilen

kullanımına izin verilmeyen eşyaların kullanıldığı ve sahibinin belirlenemediği durumlarda il-
gili odada/ortamda bulunan tüm öğrencilere bu maddede belirtilen ceza uygulanır.

Kınama cezası
MADDE 22 – (1) Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bu-

lunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
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(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen durumlarda dolap, bavul ve

benzeri özel eşyalarının aranması için, yurt idaresinin gerekli işlemleri yapmasına engel ol-
mak.

b) Her ne şekilde olursa olsun yurt idaresinden izin almadan bağış veya yardım top-
lamak.

c) Yurt bina ve tesislerine izinsiz ilan, poster veya afiş yapıştırmak veya bunları da-
ğıtmak.

ç) Yurt bina ve tesislerine veya demirbaş eşyaya zarar vermek.
d) Yurt idaresince ya da idarenin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karala-

mak veya değiştirmek.
e) Başkasının beslenme yardımını kullanmak veya başkasının yararlanmasını sağla-

mak.
f) Yurtta, huzur ve disiplinin sağlanması için yurt idaresince konulan kurallara uyma-

mak, idarenin çalışmalarını güçleştirmek.
g) Yurt yöneticilerinin veya yurt disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazıla-

rını almaktan kaçınmak ya da disiplin yönünden takip ve soruşturmayla ilgili işleri engelle-
mek.

ğ) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oyun oynamak veya oynatmak.
h) Genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik eden davranış ve eylem-

lerde bulunmak.
ı) Yurt arkadaşlarını tehdit etmek, kavga çıkarmak.
i) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz üst üste 2 gün yurdun dışında geçirmek.
j) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak.
k) Yurda alkollü gelmek.
l) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.
Yurttan süresiz çıkarma cezası
MADDE 23 – (1) Yurttan süresiz çıkarma cezası; öğrencinin öğrenimi süresince Kurum

yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesilmesidir.
(2) Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Hırsızlık yapmak.
b) Devlet büyüklerine karşı yurt içinde ve dışında hakarette bulunmak ya da bu nedenle

Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılmış olmak.
c) Yurt idarecilerini tehdit etmek, idare ve idarecilere karşı toplu ya da ferdi olarak

sözlü, yazılı ya da sosyal ve görsel medyada küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özen-
dirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak.

ç) Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencilerine, Kurum veya diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bu-
lunmak.

d) Ateşli silah, patlayıcı madde, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve maddeleri yurda sokmak, yapmak,
taşımak, bulundurmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.

e) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak
veya silah kullanmak.

f) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sem-
bol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak,
pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek,
demeç vermek.
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g) Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla
yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler yapıştırmak, dağıtmak.

ğ) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak veya bu örgüt ve kuruluşlara yarar sağlayıcı
etkinliklerde bulunmak.

h) Sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt için-
de alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak.

ı) Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak,
bulundurmak veya ticaretini yapmak.

i) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste 3 gün yurdun dışında geçirmek.
j) Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin yurda girmesini sağlamak veya barındırılmasına

yardımcı olmak.
k) Yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı kurmak.
l) Yurt içinde veya dışında yasadışı örgütsel eylemlere katılmak veya başkalarının bu

eylemlere katılması için baskıda bulunmak.
m) Yurt içinde veya dışında terör örgütlerinin eleman temini amaçlı düzenlenen faali-

yetlere katılmak.
n) Fiziki kuvvet uygulayarak yurt öğrencileri üzerinde baskı uygulamak, hakimiyet kur-

mak, sindirmek.
(3) Yurt müdürü; bu madde hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılmakta olan

öğrencilerin, 30 güne kadar yurt binalarına girmesini tedbir olarak yasaklayabilir. Bu sürenin
uzatılmasında Genel Müdür yetkilidir.

(4) Bu maddeye göre yurttan ilişiği kesilen öğrencilerin burs/öğrenim kredileri kesilir.
Disiplin cezalarının onay mercileri
MADDE 24 – (1) Disiplin cezalarının onay mercileri; disiplin kurulu tarafından karar

verilen uyarma cezası yurt müdürünün, kınama cezası il müdürünün, yurttan süresiz çıkarma
cezası Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Yurt müdürünün disiplin kurulu başkanı olması halinde, bu kurulun uyarma cezasına
ilişkin kararları, ayrıca bir onaya gerek kalmadan yürürlüğe girer.

Disiplin suçunun tekrarı
MADDE 25 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş aynı fiil veya halin öğren-

cinin yurtta barındığı sürede tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanır.
(2) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz yurdun dışında geçirmesi nedeni ile verilen uyarma

ve kınama cezalarına ilişkin fiillerin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için söz
konusu fiillerin, içinde bulunulan öğretim yılında işlenmiş olması gerekir.

(3) Aynı derecede ceza gerektiren, fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle onaylanmış di-
siplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin cezasının ağırlaştırılması veya hafifletilmesi
MADDE 26 – (1) Disiplin cezası verilirken, öğrencinin yurt içinde ve dışındaki hal ve

hareketi, yurt idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında iş-
lenmiş olduğu, psikolojik durumu ve diğer sebepler de göz önünde bulundurularak bir derece
ağır veya hafif ceza verilebilir. Ancak disiplin suçunun tekrarı maddesine göre bir derece ağır
ceza öngörülmüş ise bu madde hükmüne göre ağırlaştırma yapılamaz.

(2) Ceza tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi
veya toplu suç işlemeyi teşvik, ağırlaştırıcı sebep sayılır.

(3) Birden çok cezanın verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, bu fiillere iliş-
kin cezaların en ağırı verilir.
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Disiplin cezasına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenci, disiplin cezalarının tebliği veya duyurulması tarihini takip

eden 7 gün içinde disiplin cezalarına itiraz edebilir. İtirazlar; uyarma cezasında il müdürlüğüne,
kınama cezasında Genel Müdürlüğe, süresiz çıkarma cezasında ise Genel Müdürlük vasıtasıyla
Yönetim Kuruluna yapılır.

(2) İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
(3) Genel Müdür; yurttan süresiz çıkarma cezalarında uygulamayı, itiraz konusunda

karar verilinceye kadar durdurabilir.
Disiplin kurulunun teşekkülü
MADDE 28 – (1) Yurt disiplin kurulu; her yıl Eylül ayında yurt müdürünün teklifi ve

il müdürünün onayı ile teşekkül eder.
(2) Disiplin kurulu yurt müdür yardımcısının, bulunmaması halinde ise yurt müdürünün;

başkanlığında, yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki memur personel arasından görevlendirilecek
2 üyeden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye aynı usulle tespit edilir.

(3) Memur personeli ikiden az olan yurtlarda disiplin kurulu il müdürlüğünce teşekkül
ettirilir.

(4) Disiplin kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşit olması halinde baş-
kanın oyu 2 oy sayılır.

Disiplin kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 29 – (1) Disiplin kurulu, yurtların disiplini ile ilgili konularda karar alır.
(2) Disiplin kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Disiplin kurulu başkan ve üyesi dışında yurt müdürü veya görevlendireceği personel

tarafından, öğrencinin Disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli inceleme ve araştırma yapılır.
b) Görevlendirilen personel öğrencinin yazılı ifadesini alır. Öğrenci ifadesini, tebliğ ta-

rihinden itibaren yurtta bulunduğunda 3 gün, yurtta bulunmaması halinde ise 7 gün içinde ver-
mek zorundadır. Öngörülen süreler içerisinde ifade verilmemesi halinde, öğrenci ifade ver-
mekten vazgeçmiş sayılır.

c) Görevlendirilen personel öğrencinin yazılı ifadesini ve konu ile ilgili her türlü bilgi
ve belgeleri de ekleyerek sonucu bir rapor halinde yurt müdürüne sunar.

ç) Araştırma veya incelemenin yurt müdürü veya görevli personel tarafından yapılma-
sını müteakip, yurt müdürü gerekli görürse disiplinle ilgili konuları 2 gün içinde disiplin ku-
ruluna havale eder.

d) Disiplin kurulu gerek görürse soruşturmayı genişletebilir.
e) Disiplin kurulu tarafından öğrencinin savunması alınır. Öğrenci tebliğ tarihinden iti-

baren yurtta bulunduğunda 3 gün, yurtta bulunmaması halinde ise 7 gün içinde yazılı savunma
vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

f) Disiplin kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilemez.
g) Disiplin kurulu, savunmanın kurula intikal ettiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde

toplanır. 7 iş günü içinde karar verir. Bu süre içinde çalışmalar tamamlanmadığı takdirde ara
karar alınarak 7 iş gününü geçmemek üzere süre uzatılabilir. Karar tarihini takip eden ilk iş
günü kararın onay mercilerine intikali için gerekli işlemler tamamlanır.

ğ) Karara bağlanacak olayın disiplin kurulu başkanı veya üyelerin şahsıyla ilgili olması
halinde; disiplin kurulu başkanı yurt müdürü ise yerine il müdürlüğünce belirlenecek personel,
disiplin kurulu başkanı yurt müdür yardımcısı ise yerine yurt müdürü, disiplin kurulu üyelerinin
yerine ise kurulda yer alan yedek üye görev alır.

h) Onaylanan disiplin cezaları “Disiplin Kurulu Karar Defterine” işlenir. Karar numarası
yurtların hizmete açıldığı ay itibariyle yılı belirtilerek her öğretim yılında yeniden verilir.
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Disiplin cezalarının tebliği ve duyurulması
MADDE 30 – (1) Disiplin işlemlerine ait her türlü tebligat öğrenciye imza karşılığı

yapılır. Öğrenci tebligatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tespit edilir. Tebligat ken-
disine yapılmış sayılır.

(2) Öğrencinin yurttan herhangi bir sebeple ayrılması halinde Adres Kayıt Sisteminde
kayıtlı adresine iadeli taahhütlü olarak yapılır. İhbarnamenin adrese bırakıldığı tarihte tebliğ
yapılmış sayılır.

(3) Öğrenci, süresiz çıkarma cezasının tebliğinden itibaren yurdu terk etmek zorundadır.
Ancak yurt müdürü gerektiğinde 5 güne kadar süre verebilir. Verilen ceza öğrencinin kaydına
işlenir.

(4) Kınama ve yurttan süresiz çıkarma cezaları öğrencinin ailesine (velisine), kayıtlı
bulunduğu öğretim kurumuna, yurt müdürü tarafından yazılı olarak bildirilir.

Adli kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının birlikte yürütülmesi
MADDE 31 – (1) Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında adli kovuşturmanın başlamış

olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.
Öğrencinin süresiz veya geçici olarak yurtla ilişiğinin kesilmesi
MADDE 32 – (1) Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı son-

radan anlaşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlar ile taksirli suçlar hariç, her-
hangi bir suçtan dolayı haklarında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti
bulunanlara disiplin soruşturma işlemi başlatılarak yurtla ilişikleri süresiz olarak kesilir.

(2) Eylemlerden dolayı haklarında dava açılıp açılmadığına bakılmaksızın, yurt ve yük-
seköğretim kuruluşlarında veya dışında terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin
yurtla ilişiği kesilir.

(3) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan 3 ay ve daha fazla uzaklaştırma ce-
zası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilir. Dönüş-
lerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir. 

(4) İlişik kesme işlemi yurt müdürü tarafından resen uygulanır. İlişiği kesilen öğrenciler
en geç 3 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Küçük İşletmeler, İşletici Seçimi, Zaruri Masraf ve Beslenme Yardımı

Küçük işletmeler ve işletici seçimi
MADDE 33 – (1) Yurtlarda öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kü-

çük işletmeler açılabilir. İşleticiler, küçük işletmeleri sözleşme şartlarına göre çalıştıran gerçek
veya tüzel kişilerdir.

(2) İşletici seçiminde aranacak genel şartlar şunlardır:
a) Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olmak.
b) Taksirli suçlar hariç adli sicil kaydı bulunmamak.
c) İlgili meslek kuruluşlarına veya Ticaret Odasına kayıtlı bulunmak.
(3) Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yö-

netim Kurulunca kabul edilen Küçük İşletmelere İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenlenir.
Zaruri masraf ve teminat alınması
MADDE 34 – (1) İşleticilerden; demirbaş eşya ve sabit tesislerin amortismanı ile elek-

trik, su, sıcak su ve benzeri giderlerine karşılık aylık olarak zaruri masraf alınır.
(2) İşleticiye verilen demirbaş eşya ve zamanında ödenmeyen zaruri masraf bedelleri

ile Kurumun diğer alacaklarına karşılık işleticiden teminat alınır.
(3) Zaruri masraf ve teminat her işletmeciden alınır. Zorunlu hallerde zaruri masrafın

bir kısmının veya tamamının alınmamasına Bakanlıkça karar verilir.
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Beslenme yardımı
MADDE 35 – (1) Kurum yurtlarında barınan öğrencilere beslenme yardımı yapılır.

Beslenme yardımına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme

yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olup, yurtlarda ücretsiz olarak barın-
dırılan öğrencilerin beslenmelerine ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Normal mesai saatleri dışında verilen hizmet
MADDE 36 – (1) Yurtlarda, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre özel

ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve
gece hizmeti, hizmetin devamıdır.

(2) Özel ve gece hizmetleri usul ve esasları ile ilgili hususlar İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığının koordinesinde, Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

Yurt ve işletmelerin denetimi
MADDE 37 – (1) Yurtlar ve küçük işletmeler Genel Müdürlük, il ve yurt müdürlükleri

tarafından denetlenir.
Türkiye burslusu ve uluslararası öğrenciler
MADDE 38 – (1) Türkiye Burslusu öğrenciler ile diğer uluslararası öğrenciler hakkında

bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak gerek ikili anlaşmalar, gerekse bu öğrencilerle ilgili
mercilerce talep edilecek hususlara dair karar ve kuralları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Yurt müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 39 – (1) Yurt Müdürlüklerinde aşağıdaki dosya ve defterler tutulur:
a) Öğrenci Şahıs Dosyaları.
b) Revir Defteri.
c) Nöbet Defteri.
ç) Ziyaretçi Defteri.
d) Disiplin Kurulu Karar Defteri.
e) Koruma Güvenlik Kontrol Defteri.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş

bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller veya devam eden disiplin soruşturmaları
hakkında, önceki Yönetmelik hükümleri; öğrencinin lehine olan durumlarda ise bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-

rumu Genel Müdürü yürütür.
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Ahi Evran Üniversitesinden:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU HALK SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sa-

natları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AHSAUM): Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin bulunduğu Kırşehir ili ve Orta Anadolu bölgesi için önemi büyük olan

dokumalar ve el sanatları, halk kültürü ve ürünlerine ilişkin projeler ve araştırmalar yapmak,
b) Halk sanatlarına yönelik atölye çalışmaları, uygulamalar ve üretimler yapmak,
c) Anadolu dokuma ve halk sanatları unsurlarını ortaya çıkarmak, yaymak, tanıtmak

ve bu alanla ilgili bilimsel yayınları gerçekleştirmek,
ç) Kırşehir ve çevresi yöresel kültürünü, halk sanatları kültürünü araştırmak ve incele-

mek; kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek; bu araştırma ve uygulamalı
çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmak,

d) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerinin eğitim-öğretim faaliyet-
lerine destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Anadolu halk sanatlarının dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğrul-

tusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde araştırmak; Türkiye için önemi büyük olan halk sanatları
alanlarında derleme ve yayınlar yapmak,

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                               9 Ağustos 2016 – Sayı : 29796



b) Anadolu halk sanatlarının geliştirilmesi için ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmak,

c) Üniversite öğrencilerinin ve halkın Anadolu halk sanatları konusunda bilgilenmele-
rini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve desteklemek,

ç) Anadolu halk sanatları ile ilgili gelişmeleri yakından izlemek, bu konuda ulusal ve
uluslararası kurs, sergi, sempozyum, konferans benzeri toplantılar düzenlemek,

d) Anadolu halk sanatlarının yayılması ve gelişmesi için gerekli araç, gereç benzeri im-
kânları sağlayarak bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının sanatçı ve araştırmacıların hiz-
metine sunmak,

e) Anadolu halk sanatlarının gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,
f) Anadolu halk sanatları alanında araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak,
g) Anadolu halk sanatları ürünlerinden meydana gelen bir müze ve arşiv oluşturmak,
ğ) Anadolu halk sanatları ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-

video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı
ile işleyen bir dokümantasyon merkezi ve ihtisas kitaplığı kurmak,

h) Anadolu halk sanatlarının içerisinde yer alan sanatsal nitelikli gösteri, sergi, şenlik,
kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek el sanatları alanında çalışmalarını yürüten başarılı araş-
tırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına ödül verilmesine ilişkin teklifini senatonun onayına
sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve dört öğretim elemanı ile birlikte toplam

beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyim aktarmak ve öne-

rilerde bulunmak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır. Merkez ihtiyaç duyması halinde yarı zamanlı öğrenci de çalıştırabilir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FATMA BACI KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile ilgili çalışma usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, 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 (FABKAM): Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili

her alanda araştırma ve çalışmalar yapmak, toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki, politik ko-

nular ile çalışma hayatı ve sağlık konularında kadının statüsünü korumak ve geliştirmektir.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda;

a) Kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak ve ka-

dının çağdaş toplumun bir bireyi olması gerektiği anlayışından hareketle, toplumsal cinsiyet

ve kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir eğitim programı,

kongre, sempozyum, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

b) Yayın organı oluşturmak ve yayın yapılmasını sağlamak,

c) Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın çalışmaları ile ilgili ders vermek,

ç) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler veya özel kişilerden gelecek istekler doğrultu-

sunda danışmanlık hizmeti sunmak, yapılacak etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuru-

luşlarla işbirliği yapmak,

d) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak amacıyla Kırşehir

ve ülke genelinde çalışmalar yapmak ve sonuçlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,

e) Merkez yönetim kurulunun önerileri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak,

f) Anadoludaki ilk kadın örgütlenmesi olan Bacıyan-ı Rum ve kurucusu Ahi Evran'ın

eşi Fatma Bacı hakkında tanıtıcı broşür, kitapçık ve görseller hazırlamak,

g) Kadın sorunu olarak adlandırılan birçok sorunun gerçekte toplumun sorunu olduğu

ve her bireyi ilgilendirdiği inancını toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak amacıyla, önce-

likle Üniversitemiz öğrencilerine, işçilerine, idari ve akademik personeline daha sonra özellikle

kırsal alanda ve kentsel alanda dar gelirli kesimlerde yaşayan ailelere (resmi nikâhın önemi,

küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmemesi, bakabileceği kadar çocuk doğurması, töre ile

açıklanan baskılardan korunması vb.) eğitim programları hazırlamak ve seminerler vermek,

ğ) Bölgemizdeki üniversitelerin bünyelerinde bulunan kadın sorunları konusunda faa-

liyetlerini sürdüren merkezlerle işbirliği gerçekleştirerek rehberlik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu,

d) Çalışma grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkezin amaçlarını etkin olarak yerine getirmek, çalışmaların düzenli

bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve Merkez faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden Rektöre

karşı sorumlu olan Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri

arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ikinci kez görevlendi-

rilebilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkan-

lık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,

d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektör onayına sunmak,

f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üye müdür yardımcısı olarak

Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görevi sonlan-

dığında biter. Görev süresi biten müdür yardımcısı ikinci kez görevlendirilebilir. Müdürün yok-

luğunda yardımcılarından biri ona vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcılarının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yoklu-

ğunda vekâlet etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dokuz üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Ku-

rulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-

luğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna

sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma grup-

larının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündem-

deki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

9 Ağustos 2016 – Sayı : 29796                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve sonraki yılın çalışma prog-

ramlarını hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezin ça-

lışma alanı ile ilgili üniversite ve diğer Üniversite öğretim üyeleri ile üniversite dışından kişiler

arasından Rektör tarafından atanan en az üç, en fazla 6 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyele-

rinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan Danışma Kurulu üyesi yeniden atanabilir.

(2) Yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve öneride bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkez amaçları doğrultusunda çalış-

malar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapı-

lacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uz-

manlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belir-

lenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu görevinin tamamlanması ile ilgili bir raporu Müdüre

sunarak dağılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunun ilgili birimlerince yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile yabancı

dil düzeyinin belirlenmesinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi yabancı dil eğitimine ve bu

eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Düzey: Başlangıç, orta öncesi, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere, öğrencinin yabancı

dil yeterliğini gösteren her bir seviyeyi,

b) Hazırlık programı: Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen zorunlu yabancı dil

eğitimi ile isteğe bağlı yabancı dil eğitiminin verildiği programı,

c) İlgili birimler: Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı yabancı dil birimlerini,

ç) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe

olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

d) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az

%30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

e) Öğrenci bilgilendirme el kitabı: Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuru-

lunca kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan yabancı dil eğitimi ve öğretimi uygulama

ilke ve esaslarının açıklandığı yazılı bilgilendirme kaynağını,

f) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Baş-

kanlığını,

g) Program: Öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı

tarafından yerleştirildikleri önlisans ve lisans programları ile Hacettepe Üniversitesi enstitüleri

tarafından yerleştirildikleri lisansüstü programları,

ğ) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

ı) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çer-

çeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve

öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

i) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

j) Yabancı dil hazırlık eğitimi: Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda zorunlu veya

isteğe bağlı hazırlık sınıflarında verilecek yabancı dil hazırlık eğitimini,
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k) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde ve-

rildiği eğitimi,

l) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

m) Yüksekokul Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

n) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetim Kurulunu,

o) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

Muafiyet
MADDE 5 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu prog-

ramlarına yerleşen öğrencilerden, aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık

eğitiminden muaf olurlar ve yerleştikleri programa başlarlar:

a) Muafiyet sınavından başarılı olanlar,

b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan,

son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar,

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

nuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği

ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi
MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen

öğrencilerden 5 inci maddede belirtilen muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayanların,

kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini ba-

şarmaları zorunludur. Bu öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye

yerleştirilerek yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programın ge-

rektirdiği yabancı dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil düzeylerine

göre farklı öğrenci gruplarına farklı hazırlık programları uygulanabilir.

(3) İki farklı yabancı dilde hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıtlı olan

öğrenciler;

a) Akademik yılın başında, her iki dilin muafiyet ve/veya düzey belirleme sınavlarına

girebilirler. Her iki yabancı dilin sınavında da başarısız olmaları durumunda, Yüksekokula ve-

recekleri dilekçelerinde, ilk olarak hangi yabancı dil hazırlık eğitimine devam etmek istedik-

lerini belirtirler.

b) İlk yabancı dilin hazırlık programını başarıyla tamamlayanlar, ikinci yabancı dil ha-

zırlık eğitimine başlamadan, ilgili yabancı dilin yapılacak muafiyet ve/veya düzey belirleme

sınavlarına girerler. Bu öğrenciler, ikinci yabancı dilin muafiyet sınavında başarısız oldukları

takdirde, ikinci yabancı dilde hazırlık eğitimine başlarlar.

c) Birinci yabancı dilde eğitime devam ederken, ikinci yabancı dilin muafiyet sınavına

ve yeterlik sınavına girebilirler. Başarılı oldukları takdirde ikinci yabancı dil eğitiminden muaf

olurlar.
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(4) İki farklı yabancı dilde hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlar için azami

süreler, her iki dil için ayrı ayrı değerlendirilir.

(5) Üniversitenin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapılan ve Türkçe hazırlık

eğitiminin zorunlu olduğu programlarına kayıt yaptırmış olan uluslararası öğrenciler;

a) Öncelikle Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlamak zorundadırlar.

b) Türkçe başarı koşulunu sağlayan, ancak 5 inci maddedeki muafiyet koşullarını sağ-

layamamış olanlar, yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık eğitimine başlamadan önce ilgili di-

lin yapılacak olan ilk muafiyet ve/veya düzey belirleme sınavlarına girerler. Başarısız oldukları

takdirde, almakla yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık eğitimine başlarlar.

c) Türkçe hazırlık eğitimine devam ederken, almakla yükümlü oldukları yabancı dilin

muafiyet sınavına ve/veya yeterlik sınavına girebilirler. Başarılı oldukları takdirde almakla yü-

kümlü oldukları yabancı dil eğitiminden muaf olurlar.

(6) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi yürütülmesine ilişkin ilke ve

esaslar Yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Belirlenen ilke ve esaslar, Senatonun onayı

sonrasında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Bilgilendirme El Ki-

tabında ilan edilir.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan

öğretim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Yüksekokul kurulla-

rınca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(8) Yabancı dil hazırlık eğitiminde başarı notu, 100 üzerinden en az 65’tir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yap-

tıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında muafiyet sınavına girerler. Muafiyet

sınavından başarısız olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılan öğrencilerin yabancı dil

düzeyleri, Yüksekokul tarafından uygulanan yabancı dil düzey belirleme sınavı ile belirlenir.

Öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil

hazırlık eğitimine devam ederler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıldır.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 8 – (1) Yabancı dil eğitiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğren-

cilere, talep etmeleri halinde, Yüksekokuldaki olanaklar ölçüsünde isteğe bağlı yabancı dil ha-

zırlık eğitimi verilebilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin yabancı dil dü-

zeyleri, Yüksekokul tarafından yapılan yabancı dil düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Öğ-

renciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil ha-

zırlık eğitimine devam ederler.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla bir akademik yıldır.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler taleplerini akade-

mik takvimde belirlenen tarihler içerisinde bildirirler.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminde başarılı olamayanlar yerleştikleri prog-

rama devam ederler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Yeterliği Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Yabancı dil yeterliği ölçme

MADDE 9 – (1) Yüksekokul tarafından gerçekleştirilen sınavlara ve bu sınavların uy-

gulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzey belirleme sınavı: Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran

öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

b) Muafiyet sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, ya-

bancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla, her akademik

yılın başında ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Yeterlik sınavı: Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin, yabancı dil

yeterliğini belirlemek amacıyla her yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

ç) Düzey bitirme sınavı: Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilere her dü-

zeyin sonunda yapılan sınavdır.

d) Düzey içi sınavlar: Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince haberli ya da habersiz ya-

pılan sınavlar, çalışmalar, sunumlar ve uygulamalardır.

e) Mazeret sınavı: Öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen, belgeye

dayalı mazeretleri nedeniyle katılamadıkları sınavlar yerine yapılan sınavdır.

(2) Muafiyet sınavı ve yeterlik sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapılabilir.

Bilgisayar destekli ve uzaktan sınav uygulama ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin ilke ve

esaslar Yüksekokul kurullarınca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Yabancı dil yeterliği değerlendirme

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde öğrencilerin yabancı dil yeterliği aşa-

ğıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Yabancı dil hazırlık eğitiminde devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları

sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yeterlik sınavına girme koşulları Yüksekokul

kurulları tarafından belirlenir.

b) Yabancı dil hazırlık eğitiminde güz yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, ikinci

yarıyıl başında kabul edilmiş oldukları programa başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise

bahar yarıyılında yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

c) Yabancı dil hazırlık eğitiminde bahar yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, bir

sonraki akademik yılın başında kabul edilmiş oldukları programa kayıt yaptırırlar. Başarılı ola-

mayan öğrenciler ise bir sonraki akademik yılın başında yapılan muafiyet sınavına Üniversiteye

yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girerler.

ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen

ulusal ve uluslararası sınavlara dayanılarak A1, A2, A3, B1 ve B2 notu ile muaf tutulanlar veya

bu eğitimde A1, A2, A3, B1 ve B2 notu alarak başarılı olanlar, kendi eğitim ve öğretim prog-

ramlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf

tutulurlar. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, hazırlık sonrası zorunlu yabancı dil dersine

kayıt olabilirler veya dersin muafiyet sınavına dersi ilk kez alacakları yarıyıl başında katılabi-

lirler. Öğrenciler, muafiyet sınav hakkından her ders için bir kez yararlanabilirler.
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d) Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden; isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimini

başarı ile tamamlayanlar yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri dildeki prog-

ramda zorunlu olan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf tutulurlar. Notunu yükseltmek

isteyen öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersine kayıt olabilirler veya dersin muafiyet sı-

navına dersi ilk kez alacakları yarıyıl başında katılabilirler. Öğrenciler, muafiyet sınav hakkın-

dan her ders için bir kez yararlanabilirler.

(2) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü

programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık eği-

timini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık

sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri kendi yük-

seköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus

olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirile-

ceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim

dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) Zorunlu yabancı dil eğitiminde azami eğitim süresini tamamlamasına rağmen ba-

şarısız olarak ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içerisinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

Sınav sonunda başarılı olanların programlarına kayıtları yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları

yerden devam ederler.

Ders başarı notları

MADDE 11 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlam-

ları aşağıda belirtilmiştir:

a)

Puanlar Notlar Katsayılar

95-100 A1 4,00

90-94 A2 3,75

85-89 A3 3,50

80-84 B1 3,25

75-79 B2 3,00

70-74 B3 2,75

65-69 C1 2,50

0-64 F3 0,00

F2 0,00

F1 0,00

F6 0,00

b) Harf notu karşılıklarına göre;

1) F1: Devamsızlık nedeniyle yeterlik sınavına girme hakkı yok, başarısız,

2) F2: Yeterlik sınavına girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,

3) F3: Yeterlik sınavına girdi, başarısız,

4) F6: Başlangıç düzeyinin üzerinde olup, dönem içi başarı notu olan en az 65 puanı

sağlayamaması nedeniyle dönem sonu yeterlik sınavına girme hakkı yok,

olarak tanımlanır.
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(2) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yeterlik sınavından A1, A2, A3, B1, B2,

B3 ve C1 notlarından birini almış olması gerekir. Yeterlik sınavında,  F3 ve F2 notlarından

birini alan öğrenci başarısız sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Devam durumu

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Öğren-

ciler, %80’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdür.

(2) Ancak zorunlu yabancı dil eğitimi almakla yükümlü öğrencilerden kendi imkânları

ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için, Senatonun belirlediği sınavlardan başarılı ol-

mak şartıyla ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

Bu imkândan faydalanmak isteyen öğrenciler, taleplerini akademik takvimde belirtilen ders

kayıt günleri içerisinde bildirirler.

İzin

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programı önlisans ve lisans öğrencilerinin, ka-

nıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayıla-

bilmelerinde, 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üni-

versitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hüküm-

leri uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık programı lisansüstü öğrencilerinin izinli sayılabilmelerinde,

28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Lisansüstü

yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin izin işlemleri ilgili enstitü tarafından yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Hacettepe Üniversitesi

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

cettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim

sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Dekan yardımcıları: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan yardımcıla-

rını,
ç) Fakülte: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
d) Hastane Müdürü: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma

Hastanesi Müdürünü,
e) Klinik sorumlusu: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma

Hastanesi klinik sorumlusu öğretim üyesini,
f) Merkez (Hastane): Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
g) Merkez Müdürü (Başhekim): Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ğ) Merkez Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcıla-

rını,
h) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
ı) Üniversite: Uşak Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze
başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.
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b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-

gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime

devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fa-

kültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte,

enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla

işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette

bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirmek.

f) Alanında yüksek lisans ve doktora yaptırmak.

g) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez (Hastane) bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi proto-

kolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri

ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini

sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu

hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-

soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-

dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük

bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili

araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliğini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştiril-

mesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-

rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını

ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-

lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-

lenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-

mak ve benzeri hizmetleri vermek.
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h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,

kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar

düzenlemek.

ı) Merkez Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Fakülte Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Müdür (Başhekim) ve Merkez müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları).

d) Hastane Müdürü.

e) Klinik Sorumlusu.

Dekan ve dekan yardımcıları

MADDE 8 – (1) Dekan ve dekan yardımcıları, 2547 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine

göre atanır ve aynı maddede belirtilen görevleri yapar.

Fakülte Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre

oluşturulur ve aynı maddede belirtilen görevleri yapar.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Başhekim, anabilim dalı

başkanları ve anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Hastane Müdürü

ve Başhekimin daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen

eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve hastane

hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip

kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu-

nun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

Müdür (Başhekim)

MADDE 11 – (1) Müdür, Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından

Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi

biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değişti-

rilebilir.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Müdürünün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
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b) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tes-

pit etmek.

c) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlığa sunmak.

ç) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek.

d) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

e) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.

Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları)

MADDE 13 – (1) Başhekimin önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede devamlı statüde

görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki başhekim yardımcısı atanabilir. Başhekim

yardımcıları, Başhekimin yapacağı yetki devrine göre Başhekimlik hizmetlerinin yürütülme-

sinde Başhekime yardımcı olurlar.

(2) Başhekim, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dâhilinde yardım-

cılarından birini vekil bırakır.

(3) Başhekimin görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona

erer. Görev süresi biten Başhekim yardımcısı aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden

önce aynı usulle görevden alınabilir.

Hastane müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane müdürü, dört yıllık lisans mezunları ve/veya sağlık idaresi,

sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fa-

kültelerden mezun olup, on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan ya da tercihen sağlık ku-

rumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde

beş yıl deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın öne-

risi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürü, Başhekimin görev ve sorumluluk alanlarında Başhekimin ve Mer-

kezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri

yapmakla yükümlüdür.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kad-

rolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul

kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildi-

rilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili

olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt

yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan klinik öğrenciler ve doktora/uzmanlık

öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur.

Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu

da klinik sorumlusuna aittir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve

Merkez Müdürüne (Başhekime) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-

met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,

ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca

belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları

uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

GENELGE

2016/19

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/1315 
Karar No : 2015/411 
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 13/10/2015 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Yasanın 3/10, 5237 sayılı TCK'nın 62/1, 53, 51, 
52/2 maddelerin uyarınca 1 YIL 8 AY HAPİS (ERTELİ), 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, suça konu kaçak eşyaların 5607 sayılı Yasanın 13. maddesi 
yollamasıyla 5237 sayılı TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine dair verilen karar sanık 
Mohammed ve Safiye oğlu ALİ MOHAMMED ABDULLAH'ın tüm aramalara rağmen 
bulunamaması nedeni ile karar tebliğ edilememiştir.  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
sanıklar yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 
gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 
başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve 
yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaz verilecektir) karar verilmiş olup ilan 
olunur. 6488 —— • —— 

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/711 
Karar No : 2014/561 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2012/711 esas, 2014/561 karar numaralı ve 

30/12/2014 tarihli ilamı ile TCK.nun 142/1-b, 62 maddeleri gereğince 5 kez 1 yıl 8 ay hapis 
cezası ile cezalandırılarak hakkında verilen mahkumiyet kararlarının CMK.nun 231 maddesi 
gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Merab ve Dodo oğlu, 1971 
Gürcistan doğumlu, Gürcistan uyruklu DAVIT CHULUKHADZE tüm aramalara rağmen 
bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 6391 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/287 
Karar No : 2015/312 
Davacı : K.H. 
Sanık : MEHMET OĞUZBEY-Seher ve Emine Oğ. 02.10.1946 Gerger D.lu, 

Adıyaman Gerger, Beybostan Mah./köy Nüf. kayıtlı T.C. Kimlik No. 
22696062216 

Suç : Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma 
Suç Tarihi : 02.05.2008 
Karar Tarihi : 24.12.2015 
Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 5237 sayılı TCK. 

61 Mad. delaletiyle TCK.155/2, 62, 49/son, 50/1-a, 52/2-4 Mad. uyarınca sonuç olarak sanığın 
ayrı ayrı 6.000,00 TL adli para cezası (hapis cezasından çevrilme) ve 80,00 TL (tam gün adli para 
cezasından çevrilme) adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, dair gıyapta verilen karar, 
adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi 
uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15 
gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan tebligat yerine geçerli olmak 
üzere ilan olunur. 6392 
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Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/691 
Karar No : 2016/152 
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak 

ve kullanmak suçundan İsmet ve Nilüfer oğ. 1995 doğumlu Manisa, Şehzadeler Nüf. Kayıtlı 
Oğuzhan SERBEST Mahkememizin 05/04/2016 tarih 2015/691-Es, 2016/152-Kr. Sayılı ilamı ile 
5237 S TCK’nun 191/1, 53/1-3, 63 md.’nin tatbiki ile neticeden 2 Yıl Hapis Cezası ve 64,70-TL 
Yargılama giderinin sanıktan tahsiline ilişkin, Oğuzhan SERBEST’İN yokluğunda verilen karar 
tüm aramalara rağmen tebliğ olunamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilanen tebligata karar verilmiştir. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve temyiz 
talebinde bulunabileceği, veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verilecek 
bir dilekçe ile temyiz edilebileceği 7 gün içinde temyiz edilmemesi halinde hükmün 
kesinleşeceğine ilişkin (temyiz istemi hükmün açıklanmasından veya tebliğ tarihinden itibaren 7 
gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 
bulunması suretiyle yapılır) ilan olunur. 6560 

————— 
Esas No : 2014/602 
Karar No : 2016/42 
Cebir kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Burhan ve 

Menşure Oğ. 1973 doğumlu Gümüşhane, Köse Kabaktepe Nüf. Kayıtlı TACETTİN YALÇIN 
Mahkememizin 11/02/2016 TARİH ve 2014/602-Es, 2016/42 sayılı ilamı ile 5237 S. TCK 109/2, 
109/3-b-son, 29, 35/2 Md.lerinin tatbiki ile neticeten 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA ve 128,65-TL Yargılama giderinin sanıktan tahsiline ilişkin, Tacettin 
YALÇIN'IN yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen tebliğ olunamadığından, 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligata karar verilmiştir. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve temyiz 
talebinde bulunabileceği veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verilecek 
bir dilekçe ile temyiz edilebileceği 7 gün içinde temyiz edilmemesi halinde hükmün 
kesinleşeceğine ilişkin (temyiz istemi hükmün açıklanmasından veya tebliğ tarihinden itibaren 7 
gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 
bulunması suretiyle yapılır) ilan olunur. 6561 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OTOMATİK LANSET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Otomatik Lanset” alımı, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
Telf: 0 (312) 293 62 00 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 01/09/2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş 
olmaları gerekmektedir. (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir / Ankara) 

6 - İhale zarfları 02/09/2016 günü saat 14:30’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 
Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
açılacaktır. (Türk Kızılayı cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 
10 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır. 7286/1-1 
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ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK 
VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Yeni mahalle karayaka mevkiinde kâin, Hanım 

çeşme mahallesi Fikir sokağa cepheli 145 ada 408 parseldeki 573,39 m2 ve 145 ada 409 parsel 
490,05 m2 arsaların birleştirilmesi sonucunda tevhitle, arsa üzerine bina inşaatının kat karşılığı 
olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Hükümlerine göre açık 
artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İhale 24.08.2016 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Encümeni huzurunda 
Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 1.005.937,50 TL + 
10.000,00 TL = 1.015.937,50 TL (KDV dahil) dir. %3 geçici teminatı 30.500,00 TL, cayma 
teminatı 20.000,00 TL’dir. 

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. 
5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde 

görülebilir. 7255/1/1-1 
————— 

ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK 
VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Yeni mahalle karayaka mevkiinde kâin, Hanım 
çeşme mahallesi Cennet sokağa cepheli 145 ada 406 parseldeki 401,70 m2 ve 145 ada 407 parsel 
413,68 m2 arsaların birleştirilmesi sonucunda tevhitle, arsa üzerine bina inşaatının kat karşılığı 
olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Hükümlerine göre açık 
artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İhale 24.08.2016 Çarşamba günü saat 11.15’de Belediye Encümeni huzurunda 
Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 732.390,00 TL + 
40.000,00 TL = 772.390,00 TL ( KDV dahil) dir. %3 geçici teminatı 23.200,00 TL cayma 
teminatı 20.000,00 TL’dir. 

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. 
5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde 

görülebilir. 7255/2/1-1 
—— • —— 

TLM16V185 TİPİ DİZEL MOTORLARDA KULLANILMAK ÜZERE 
320 ADET PİSTON PİMİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/303981 
1 - İdarenin;  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/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 : 320 Adet Piston Pimi 
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 Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 06.09.2016 günü, 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. 7226/1-1 
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FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE 
FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN 

YERE ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 
İhale kayıt numarası : 2016/306107 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah.Yunus Emre 

Cad. Kapı No: 2   15220   BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Adı, niteliği ve miktarı : Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 120 gün) en az 

3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon ve bir adet 
kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile aşağıda yazılı 
işlerin yapılmasıdır. Döküm ücreti İdaremiz tarafından 
ödenecektir. 

İşin adı 
Günlük 

Ton Taşıma uzaklığı (mt) 
Gelen kok kömürünün silolanması   20 - 
Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması 250 150 
Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması   20 100 
Kuyruk yüklenmesi   40 - 
Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın 
alınması   15 300 

Pancar Anal. Lab. çıkan günlük pancarın 
silolara taşınması     6 300 

Kireçtaşı pasasının Fabrika içine uygun sahaya 
taşınması 40 m3 150 

Pancar torağının taşınması  40 m3 

Burdur Belediyesi arıtma 
tesisi içerisinde bulunan 
çiçek toprağı döküm sahası 
(2,8 km) 

Filtre torağının taşınması 225 m3 
Bügdüz yolu üzerindeki 
Burdur Belediyesi çöp 
depolama sahası (7 km) 

Taş, kum taşınması  15 m3 
Bügdüz yolu üzerindeki 
Burdur Belediyesi çöp 
depolama sahası (7 km) 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30 
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7291/1-1 
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200 GR DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 40.000 Kg 200 Gr Demlik Süzen Süzen Poşet Çay Filtre 

Kağıdı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.08.2016 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 7075/1-1 

————— 
PAMUK İPLİĞİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, 45 Milyon Metre Pamuk 
İpliği Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.08.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 7137/1-1 
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1 ADET 500 KG KAPASİTELİ ÇİFT POTALI İNDÜKSİYON OCAĞI ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 Adet 500 Kg Kapasiteli Çift Potalı İndüksiyon Ocağı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım 

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

İhale Kayıt Numarası : 2016/294497 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi 60300   Turhal TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 
c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet 500 Kg Kapasiteli Çift Potalı İndüksiyon 

Ocağı Alımı 
b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 
c) Teslim tarihi : Sözleşme Sonrası en geç 90 takvim günü 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 19/08/2016 - 14:00 
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale 
gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir. 

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.  
11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 7118/1-1 
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ARSA ÜZERİNE TOPLU KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Samandağ Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait Hatay İli Samandağ İlçesi Zeytunlu Mahallesi 

429 sayılı parselde bulunan arsanın üzerine; Toplu Konut yapım işi, 2886 Sayılı Devlet İhale 
kanununun 36 vd. Maddeleri uyarınca kapalı zarf teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale 25.08.2016 günü saat 14:00’de Samandağ Belediyesi hizmet binasında bulunan 
Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri 
ibraz etmesi şarttır. 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 
D. İmza sirküleri vermesi 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi. 
4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Fen İşleri 

Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle temin edilebilir. 
5 - İnşaat alanı, tahmini bedel ve teminatlar: 
a - Meydan, peyzaj ve yaya yolları hariç toplam konut inşaat miktarı 22428 m²’dir. 
b) Tahmini bedel KDV hariç 17.736.562,50 TL (onyedimilyonyediyüzotuzaltıbin 

beşyüzaltmışikiliraellikuruş) olup idari şartnamede belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler 
üzerine ilave yazılı olarak bağımsız bölüm artırımı yapılacaktır. 

c) Geçici teminat ihale tahmini bedelin %3’ü olan 532.097,00 TL’dir. 
7 - Teklifler en geç 25.08.2016 saat 13:50’ye kadar Samandağ Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne verilecektir.  
8 - İşin süresi: İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasına 

müteakip yer tesliminden itibaren: 
a)  Yükleniciye kalan bağımsız bölümlerle birlikte inşaatın toplam süresi 540 takvim 

gününde tamamlanacaktır. 
b) Fenni yönden çalışılamayacak günler resmi ve dini tatil günleri olup bu süreler işin 

bitim süresinde dikkate alınmayacaktır. 
9 - Yapılacak olan toplu konutlara ait mimari, betonarme, mekanik, elektrik, sıhhi tesisat, 

yangın, kalorifer projeleri Belediyemizden temin edilecek olup İhale konusu iş süresince 
1 adet en az 8 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 
1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar 
1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi 
1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi’ni 
Sürekli bulunduracaktır. 
10 - İnşaata ait imar durumu (harçlar, ücretler, vs.), yapı ruhsatı (fenni mesuller, fenni 

mesul sicil durum belgeleri, inşaatla ait her türlü iş ve işlemler, harçlar, otopark ücretleri ve diğer 
ücretler vs.), yapı kullanma izin belgesi (Vergi Dairesi, SGK, her türlü harçlar, ücretler vs.), kat 
mülkiyeti (her türlü evrak ve işlemler, harçlar ücretler vs.) iş ve işlemleri ile masrafları, 
abonelikleri yüklenici tarafından ödenecektir. 

11 - İnşaat projelere ve teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. 
12 - İhaleye ilişkin sözleşme gideri, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 
13 - Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
İlan olunur. 7293/1-1 
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BELT FİLTRE BEZİ SATIN ALINACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/291530 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Emet Bor İşletme Müdürlüğü   Emet/KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 274 461 34 00 / 6174 - 0 274 461 34 03 
c) Elektronik posta adresi 
    (varsa) : 
2 - İhale konusu malın niteliği, 
     türü ve miktarı : 3 Adet 32,87*2,75 metre 
  3 Adet 33,54*2,75 metre 
  4 Adet 36,70*1,95 metre olmak üzere Toplam 10 Adet Filtre 

Bezi 

3 - İhalenin / Yeterlik 
     Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı yer : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 25/08/2016 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İstekliler; 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
a) 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 belgeyi, 

b) 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 belgeyi, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini, 

4.1.7. Bu Madde Boş Bırakılmıştır. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.9. Mali Durum Belgesini, 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.1.10. İş Deneyim Belgesini, 

Bu Madde Boş Bırakılmıştır. 

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, 

Bu Madde Boş Bırakılmıştır. 

4.1.11. İstekliler, belt filtre bezin teknik özelliklerinin, Teknik Şartnamede belirtilen 

teknik özellikleri sağladığına dair Technical Data Sheet (TDS) dökümanı ile belt filtre bezinin 

çalışma ömrünü ve raf ömrünü teklifleri ile birlikte sunacaktır. 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanı Emet Bor İşletme Müdürlüğü-Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi 

(Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA) (Tel: 0 274 461 3400/6174) adresinde ve 

Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin 

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

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve 

kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Emet Bor İşletme 

Müdürlüğü’ne veya Türkiye Ziraat Bankası Emet Şubesi nezdindeki (IBAN NO: TR55 0001 

0002 8237 7122 4555 25) no.lu Emet Bor İşletme Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura 

düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası 

ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin 

yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks 

numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale 

dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 25/08/2016 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi Emet/KÜTAHYA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 7288/1-1 
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6 ADET WORKSTATION BİLGİSAYAR, 2 ADET MONİTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 6 Adet Workstation Bilgisayar, 2 Adet Monitör 

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki 
Esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2016/307223 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1    06800 

Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 - 210 35 86 - Fax: 210 35 91 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Adet Workstation Bilgisayar, 2 Adet Monitör 

Alımı 
b) Teslim yeri : GÜNAM Merkezi 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası 
b) Tarihi ve saati : 31/08/2016 Çarşamba 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1.1. 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, 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, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 
sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 
b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye asıl veya noter onaylı sunacaktır. 
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte asıl veya noter onaylı sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 
7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 
120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 31/08/2016 Çarşamba günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı 
yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, 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 düzenlenecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları Hükümlerine göre yapılacaktır. 
 7247/1-1 
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HEK ARAÇLAR İLE HURDA MALZEMELER MÜBADELE 
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 

4645 sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A  Kat: 2 Çankaya 
Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/ 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 250 10 53-4418 - Fax: 0 232 261 86 43 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr 
2 - Mübadele Karşılığında Verilecek  
     Mal ve Malzemelerin Niteliği,  
     Miktarı ve Özellikleri : HEK durumdaki (22) adet binek, (30) adet çift 

sıra koltuklu yandan camlı kamyonet cinsi 
combi, (18) adet minibüs, (3) adet motosiklet, 
(1) adet panelvan kamyonet, (1) adet midibüs, 
(1) adet otobüs, (1) adet kamyon, (3) adet deniz 
motoru ile (2) adet polyester deniz botundan 
oluşan toplam (82) adet araç, hurda durumdaki 
tahmini 40.000 Kg. demirbaş malzeme, tahmini 
2.000 Kg. ağırlığında (1) adet portatif seyyar X 
RAY cihazı, tahmini 5.000 Kg. ağırlığında 
kalorifer kazanları, tahmini 13.000 Kg. 
alüminyum araç plakası, tahmini 7.000 Kg. 
alüminyum kapı ve pencere çerçevesi ile tahmini 
19.000 Kg. araç yedek parça atığı. 

a) Tahmini Bedeli : 788.320,00 TL. 
3 - Mübadele Karşılığında Alınacak 
     Mal ve Malzemelerin Özellikleri : En az (12) adet 2016 Model Fiat Yeni Doblo 

Combi Safeline 1.3 M. Jet 90 Hp ESP taşıt, (2) 
adet Ford Custom 330L Van Trend Klimalı 
Alçak Tavan Taşıt, (1) adet 2016 model Ford 
Transit 350 ED (çift arka teker) tek kabinli 155 
PS klimalı taşıt (aracın orijinali kasasız olup, 
yüklenici tarafından kasa yaptırılarak teslim 
edilecektir.) Lassa marka (94) adet 195*65*15-
RF ile (94) adet 205*65*15-RF ebatlarında araç 
lastiği. 

a) Tahmini Bedeli : 788.430,00 TL. 
b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A  Kat: 2 Çankaya 
Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/ 
İZMİR 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve 
malzemeler, mübadele kararının tebliğinden 
itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler 
mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin 
teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü 
içerisinde yüklenici tarafından bulundukları 
yerlerden teslim alınması zorunludur. 
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4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 
Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A  Kat: 2 Çankaya 
Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) 
Konak/İZMİR 

a) Tarihi ve Saati : 22/08/2016 günü Saat: 14:00 
5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Teklif Mektubu, 
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı 

Makbuzu” 
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde 
noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) 
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 
ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 
kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden 
alınacak adli sicil belgesi istenir. 

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak 

No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresinde 
görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi 
ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların 
mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 
zarfları 22/08/2016 günü saat 14:00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 
1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR 
adresine teslim edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (23.650,00 TL.) den 
az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 
içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 
sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 
www.izmir.pol.tr/ web sitesi ile POL-NET sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 
09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir. 

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır. 
14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7284/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Melikgazi Belediye Başkanlığından: 
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 5. ada 1 blok olmak üzere brüt 

142 m² 52 daire + 1 görevli dairesi + brüt 204,65 m² 2 adet dükkan inşaatı 2886 sayılı Devlet 
ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: Küçükali, Pafta Ada/Parsel: Geçici 5. ada 
1 - İhale 23.08.2016 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci 

Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 
2 - Bu işin muhammen bedeli 5.819.492,38 TL. 
(beşmilyonsekizyüzondokuzbindörtyüzdoksaniki lira otuzsekiz kuruş)dır. 
(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.) 
3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 
A - Kanuni ikametgahı olması, 
B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) 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) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 
Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
Ekonomik kriterler; 
H - İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür. 
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I - İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu 

İ - İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler 

J - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi. 

K - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye 

ibraz edilmesi. 

İş deneyim belgeleri; 

L - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında 

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 

ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %50 sinden den az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

M - Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden 

istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden 

alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

N - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği 

Mimarlık’tır. 

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 

mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 

olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. 

O - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 

bulundurmak zorundadır. 
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Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 

1 

1 

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 

İNŞAAT TEKNİKERİ 

  

 
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına 

göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 
 

1 - (Mesleki ünvan) için TL/Gün 

 MÜHENDİS & MİMAR 
TEKNİKER 

200 
100 

 
Ceza uygulanır. 

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur. 
5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 
6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi 
şarttır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 
9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu 

şekilde yapılacaktır. 

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır. 
• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar 

kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 

sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır. 
• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır. 
• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır. 

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır. 

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre 
verilmeyecektir. 

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare 
tarafından yapılacaktır. 7258/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 
1 - Genel Bilgiler 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada 

yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 45 (kırkbeş) 

Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir: 
 

ALAN/BÖLÜM ADET 
Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, 
iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve 
endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası 
ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunlarından 

5 

Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından 20 
Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik - elektronik, elektronik, elektronik ve 
haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından 

20 

 
2 - Sınava Katılma Şartları 
Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımak, 
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat 

ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset 
bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi 
ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, 
elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Yazılı sınavının yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonraki tarihlerde doğanlar). 

ç) 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme 
Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar 
arasında yapılacak sıralamada; 

• Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100, 
• Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400, 
• Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400 
aday arasına girmiş olmak, 
d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden 2015 veya 2016 yıllarında yapılan 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından 
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış 
olmak gerekmektedir. 

Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına 
girmeye hak kazanır. 
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3 - Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri 
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde 

(www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri 
gerekmektedir. Adayların, müteakiben; 

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti, 
b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 
d) YDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile 

başvurularını 31 Ağustos - 6 Eylül 2016 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez 
teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No. 16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da 
posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son 
başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini 
de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. 

Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile 
fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. 

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile 
başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların 
fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir. 

4 - Sınav ve Değerlendirme 
Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara 

ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce 
yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 08/10/2016 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da (Ankara 
Atatürk Lisesi, Sıhhiye, Çankaya) yapılacaktır. 

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları 
itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul 
edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı 
puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj 
yoluyla bildirim yapılır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 
(üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir: 

a) Adayın özgeçmişi, 
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan, 
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, 
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı 

beyan 
İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını 

kaybederler. 
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Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları 
şarttır. 

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması 
alınarak adayların giriş sınavı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. 
Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında 
başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da 
yedek aday belirlenir. 

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü 
sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara 
elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara 
posta yoluyla tebligat yapılır. 

5 - Sınav Konuları 
Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları; 
• Sosyal bilimler alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar 

Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku 
(Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, 
Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, 
Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, 
Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından, 

• Hukuk alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku 
(Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari 
İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve 
Elektronik Haberleşme Hukuku konularından 

• Mühendislik alanında, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar 
Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım 
Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar 
Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler konularından, 

oluşacaktır. 
6 - Diğer Hususlar 
Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. 

Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilir. 

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz 
sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu 
görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir. 

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması 
gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların 
yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir. 

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi 
üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi 
internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 7283/1-1 
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Efeler Belediye Başkanlığından: 
EFELER BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

Yarışmanın Şekli ve Türü 
Bu yarışma Efeler Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. 

maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir 
ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, 
mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma arsası Aydın ili Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi sınırları içinde 5958 ada 17 

parselde kayıtlı alandır ve mülkiyeti Efeler Belediyesi’ne aittir. Yarışma konusu bu alanda 
yapılacak olan Efeler Belediye Hizmet Binası’nın tasarımıdır.  

Yarışmaya Katılım Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi 
gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten 

men cezalısı durumunda olmamak.  
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 

yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Efeler Belediyesi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka 
hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta 
yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi 
olarak belirtilen gündür.  

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışma Takvimi 
• Yarışmanın ilanı:   9 Ağustos 2016, Salı 
• Soru sormak için son tarih: 31 Ağustos 2016, Çarşamba 
• Cevapların ilanı:   5 Eylül 2016, Pazartesi 
• Yer görme için son tarih:   4 Ekim 2016, Salı  
• Projelerin teslimi: 24 Ekim 2016, Pazartesi, 17:00 
• Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 26 Ekim 2016, Çarşamba 
• Jüri çalışması başlangıcı: 28 Ekim 2016, Cuma 
• Kolokyum:   5 Kasım 2016, Cumartesi, 13:00 
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Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları 
Danışman Jüri Üyeleri 
• M. Mesut ÖZAKCAN, Efeler Belediye Başkanı 
• Osman Derya TIKIR, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı 
• Figen ÇAKIRTAŞ, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürü 
• Barış EKMEKÇİ, Peyzaj Mimarı 
• Ömer YILMAZ, Mimar 
Asli Jüri Üyeleri 
• Halil İbrahim ALPASLAN, Yrd. Doç. Dr. Mimar 
• Hüseyin BÜTÜNER, Mimar 
• Kerem PİKER, Mimar 
• Dürrin SÜER, Mimar 
• Mutlu BİLGİN, İnşaat Mühendisi  
Yedek Jüri Üyeleri 
• Hakan DEMİREL, Mimar 
• Gökçeçiçek SAVAŞIR, Doç. Dr. Mimar 
• Ruhsar UZUN, İnşaat Mühendisi  
Raportörler 
• Umut TORÇUN, Mimar; Efeler Belediyesi 
• Alper ŞEKERLER, İnşaat Yüksek Mühendisi; Efeler Belediyesi 
• Elif DEMİROĞLU, Şehir Plancısı 
Ödüller ve Ödeme Şekli 
• 1. Ödül: 60.000 TL 
• 2. Ödül: 40.000 TL 
• 3. Ödül: 25.000 TL 
• 1. Mansiyon 20.000 TL 
• 2. Mansiyon 20.000 TL 
• 3. Mansiyon 20.000 TL 
• 4. Mansiyon 20.000 TL 
• 5. Mansiyon 20.000 TL 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün 
içinde net olarak ödenecektir.  

Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri http://www.efeler.bel.tr adresinde yarışma süresince 

bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya 
kayıt yaptıracaklardır.  

Banka hesap bilgisi : Efeler Belediyesi, Halk Bankası Merkez Şubesi 
  IBAN: TR21 0001 2009 5330 0007 0000 76 
Yer Görme 
Yer görme zorunludur. Son yerme görme tarihi yarışma takviminde verilmiştir. Yer 

görme belgesi raportörlükten alınacaktır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. 
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum : Efeler Belediyesi  
Adres : Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler AYDIN  
Telefon : 444 80 09 
E-posta : yarisma@efeler.bel.tr  
Web : www.efeler.bel.tr 7245/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İzzettin Vardarlı Vakfı. 
VAKFEDENLER: İzzettin Vardarlı. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.06.2016 tarihinde kesinleşen 21.04.2016 
tarihli tashih kararlı 21.03.2016 tarihli ve E:2015/442, K:2016/122 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: - Gıda bankacılığı yapmak suretiyle muhtaçlara iaşe yardımı yapmak, 
yasal mevzuat çerçevesinde insanların sağlık, eğitim ve öğretim, ibadet ve dinin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, eğitim ve öğretim konusunda her kademede okul öncesi ve ilköğretim, 
ortaöğretim, akademi, enstitü, teknik okullar, yüksek okullar, fakülteler gibi eğitim öğretim 
kurumları tesis etmek, mevcutlara yardımcı olmak, öğrenci yurtlan, öğrenci evleri, dershaneler, 
etüt merkezleri, kütüphaneler açmak ve mevcutlara destek ve yardımcı olmak aşevi huzur evi 
açmak ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, din sosyolojisi çalışmaları, 
faaliyetleri yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000TL (EllibeşbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: İzzettin Vardarlı,  Feyzullah Murat Vardarlı, Fazilet Vardarlı. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim 

kurulunun veya mütevelli heyeti üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile benzer amaçlı 
başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7281/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Nur-u Osmaniye İlim Vakfı. (NUR VAKFI) 
VAKFEDENLER: Halil Hız, Ali Koçer, Adil Keskin, Önder Kaşka, Talip Alaoğlu, 

Mehmet Tubay, Talat Mehmet Özdemir, Osman Solak, Abdurrahman Tuna Keskiner, Fahri 
Karbeyaz, Mehmet Yaşaroğlu, Emre Cengiz Hayat, Ramazan Zorbaz, Nuh Yasak, Hüseyin Al. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Osmaniye 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/07/2016 tarihinde kesinleşen 28/04/2016 
tarih ve E:2015/71, K:2016/407 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: İnsanımızı özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi müspet 
fen bilimleri ile birlikte ilim, kültür ve manevi değerlere sahip, sağlıklı, bilgili, ahlaklı, kültürlü, 
eğitimli, milli ve manevi değerlere bağlı ve meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim 
ve öğretim imkanı olmayan talebelerin öğrenim görmeleri için her türlü eğitim müesseseleri 
açmak, barınmaları ile maddi ve manevi gelişimlerini destekleyici faaliyetler yapmak, ayni ve 
nakdi yardımlarda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Dereobası Köyü, 113 ada, 236 
parsel sayılı 1396 m2 lik iki katlı kargir bina ve arsası  

YÖNETİM KURULU: Halil Hız, Ali Koçer, Osman Solak, Önder Kaşka, Adil Keskin. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyet üye tamsayısının 2/3 kararı ile (üçte iki) 
karar çoğunluğu ile “Osmaniye Çınar İlim Kültür Eğitim ve Yardım Derneği” ne bu olmadığı 
takdirde “Çukurova İlim Vakfı” na intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7280/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel 

üzerindeki 784794 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran 
Ahmet CEYHAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare 
Mahkemesinin 14.06.2016 tarihli ve E.2015/2467-K.2016/2351 sayılı kararı ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393) hakkında tesis edilmiş 
olan geçici durdurma işlemi 22.07.2016 tarihli ve 16956 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7273/1/1-1 
————— 

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapının 
denetimini üstlenen 741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 
609 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, 
İnşaat Mühendisi Oğuz GÜRER tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 
16. İdare Mahkemesinin 20.04.2016 tarihli ve E.2015/202-K.2016/1177 sayılı kararı ile “dava 
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı 
ile İnşaat Mühendisi Oğuz GÜRER (Oda Sicil No:68568) hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işlemi 01.08.2016 tarihli ve 17600 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7273/2/1-1 
————— 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 4448 ada, 5 parsel üzerindeki 664100 YİBF nolu inşaatın 
denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 28.04.2016 
tarihli ve E.2014/797-K.2016/1712 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sefa Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17893 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  7273/3/1-1 
————— 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883977 YİBF nolu (C Blok) 
inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Mimar Tümay YENİDOĞAN (Denetçi No: 19269, Oda Sicil No: 13331) tarafından, Ankara 15. 
İdare Mahkemesinin 2015/2041 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.06.2016 
tarihli ve E.2015/2041-K.2016/2114 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tümay 
YENİDOĞAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17890 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7274/1-1 
————— 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883972 YİBF nolu (B Blok) 
inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Mimar Tümay YENİDOĞAN (Denetçi No: 19269, Oda Sicil No: 13331) tarafından, Ankara 15. 
İdare Mahkemesinin 2015/2041 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.06.2016 
tarihli ve E.2015/2041-K.2016/2114 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tümay 
YENİDOĞAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17894 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7275/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (C Blok) üzerindeki 579733 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Elektrik Mühendisi Bayezid Hamit ULUSEMRE (Denetçi No: 5717, Oda Sicil No: 
3865) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2014/2246 esasına kayden Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, 13.04.2016 tarihli ve E.2014/2246-K.2016/1162 sayılı karar ile “dava 
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete ilanı 
ile Bayezid Hamit ULUSEMRE hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 
tarihli ve 17900 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 7276/1-1 
————— 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel 
üzerindeki 784781 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda 
Sicil No: 5393) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2015/2466 esasına kayden 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.03.2016 tarihli ve E.2015/2466-K.2016/1343 sayılı karar 
ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile Duran Ahmet CEYHAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 
02.08.2016 tarihli ve 17901 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7277/1-1 
————— 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883967 YİBF nolu (A Blok) 
inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Mimar Tümay YENİDOĞAN (Denetçi No: 19269, Oda Sicil No: 13331) tarafından, Ankara 15. 
İdare Mahkemesinin 2015/2041 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.06.2016 
tarihli ve E.2015/2041-K.2016/2114 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tümay 
YENİDOĞAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17903 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  7278/1-1 
————— 

Diyarkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 685587 YİBF 
nolu yapıya ilişkin, 15.07.2016 tarihli ve 16436 sayılı Makam Oluruna istinaden 23.07.2016 
tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen iş ve işlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık 
Makamının 01.08.2016 tarihli ve 17637 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7279/1/1-1 
————— 

Şark Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 685258 YİBF nolu 
yapıya ilişkin, 15.07.2016 tarihli ve 16437 sayılı Makam Oluruna istinaden 23.07.2016 tarihli ve 
29779 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen iş ve işlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 
01.08.2016 tarihli ve 17645 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7279/2/1-1 
————— 

Şen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 244691 YİBF nolu 
yapıya ilişkin, 15.07.2016 tarihli ve 16485 sayılı Makam Oluruna istinaden 23.07.2016 tarihli ve 
29779 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen iş ve işlemlerin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 
01.08.2016 tarihli ve 17636 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7279/3/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/121774 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Adı 
Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara - Çankaya 

Adresi 
Ziyabey Cad. No: 6  
Balgat - Çankaya - ANKARA 

Tel-Faks 0312 207 83 42 

Posta Kodu 06520 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Mavi Marmara Gıda Özel Güvenlik 
Temizlik Hizmetleri ve Su Ürünleri 
İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi 

 

Adresi 
Tolca Mahallesi Tolca Sokak 
Hüyük/KONYA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

613 066 6177  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Beyşehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

1644  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 7300/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

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

 7305/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

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

 7306/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2016 – Sayı : 29796 

 

Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

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

 7307/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

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

 7308/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

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

 7309/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

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

 7310/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

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

 7311/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

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

 7312/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6728 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9086 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı

Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan
Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9087 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı
Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan
Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9096 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik
Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN

KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman

SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği
–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği
— Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE
— 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili 2016/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
–– 2016 Yılı Haziran Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2016 Yılı Haziran Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

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

Değerleri


