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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum

Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluş-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,



b) Merkez (STKAM): Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye’de sivil toplum bilincinin ve sivil toplum

kuruluşlarının gelişmesi için; sivil toplum ile ilgili her türlü konuda çalışmalar yapmak, bu
amaca yönelik olarak çeşitli araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak,
konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, mevcut sorunların çözümü için öneriler üretmek,
model uygulamalar yapmak ve bu tür uygulamalara katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Sivil toplum, kâr amacı gütmeyen sektör, kamu kurum ve kuruluşları dışında ve

üçüncü sektör olarak adlandırılan alanlarda bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendir-
meler yapmak.

b) Türkiye’de ve dünyada sivil toplum bilincinin gelişmesine yönelik kamusal tartış-
malarda görüş bildirmek.

c) Kurulacak olan sivil toplum kuruluşlarına kuruluş aşamasında ve sonrasında imkân-
larının elverdiği ölçüde eğitim ve danışmanlık desteği vermek.

ç) Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve verimli yönetilmesi için personelin ihtiyaç
duyacağı eğitimleri vermek üzere imkânlar dâhilinde kurs, seminer, toplantı, panel ve benzeri
etkinlikler gerçekleştirmek, katılımcılara sertifika vermek.

d) Türkiye’de sivil toplum alanının gelişmesine katkı sağlayacak projelerin hazırlan-
masında ve hayata geçirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Kamu ve özel sektörün, sivil toplumu konu alan araştırma taleplerine destek vererek
danışmanlık hizmeti sunmak.

f) İlgili alanda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bunların Türkiye’deki yansımalarını
incelemek, gerekli durumlarda bu yansımalar üzerine görüş bildirmek ve sivil toplum anlayı-
şının gelişmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetler yürütmek üzere iş-
birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri,

Çalışma Grupları, Uygulama Birimleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre için Rektör

tarafından görevlendirilir. Müdür süresi dolmadan görevinden ayrılırsa veya altı aydan uzun

süre görevinin başında bulunmazsa Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Bu suretle

görevlendirilen Müdür kalan görev süresini tamamlar. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden

Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için,

Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde Müdür yardımcıları

aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümlerine göre Merkezi yönetmek.

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kurum ve kuru-

luşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini sağlamak.

d) Atölye, laboratuvar, interaktif müze, okul gibi uygulama birimleri açılması ve me-

kânın belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun verdiği kararları Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler için Yönetim

Kuruluna öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş

kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün gö-

revlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü-

resi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ay-

rılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez, üyelerin salt çoğunluğu

ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporu ve programını görüşüp karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yö-

netimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak

geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişileri, işbirliği

yapılacak sivil toplum kuruluşları ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları belirlemek ve Rektö-

rün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetlemek.
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ç) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri ve işbirliği yapılacak

sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşları, özel sektör kurum ve kuruluşlarını belirlemek,

projeleri izlemek ve gerçekleşmesi için önlem almak.

d) Uygulama birimleri açılmasını karara bağlamak, açılacak mekânları belirlemek.

e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak gö-

revlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan han-

gilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna

rapor vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları ile bu konuda

çalışmaları ve eğitimi olan yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan

kişiler arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenen üyelerden oluşur. Danışma

Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin

faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Müdür,

gerekli gördüğü hallerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, gö-

rüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve

üyeleri geçici veya sürekli olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile gö-

revlendirilir.

Uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve

Rektörün onayı ile uygulama birimleri oluşturur ve bunların çalışması için gerekli önlemleri

alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin 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 (BÜKARMER): Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,
ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden

çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun
işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

c) Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde
Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki
yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.
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ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans prog-

ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını

yapmak.

e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek suretiyle üniversite öğ-

rencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve öğrencilerin staj yapabilecekleri

kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

f) Bartın Üniversitesi mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alan-

larını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kariyer danışmanlığı

alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalış-

malara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci

tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden

tercih rehberliği yapmak.

ç) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konfe-

rans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalış-

malar planlamak ve uygulamak.

e) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test

ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basa-

makları oluşturmalarına yardımcı olmak.

f) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar ile işbirliği içerisinde,

bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılım-

larını sağlamak.

g) Eğitim ve kariyer planlama faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenci bilgilerini

ve iş-işyeri bilgilerini kapsayan Kariyer Planlama Bilgi Yönetim Sistemi (KARBİS) oluşturmak

ve bu sistemi öğrencilerin kolay erişebileceği platformlarda işlevsel hale getirmek.

ğ) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer da-

nışmalık hizmeti sunmak.

h) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş

yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

ı) Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansi-

yeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar

kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

i) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-

rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

j) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve sivil

toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.
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k) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-

kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

l) Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

m) Kariyer planlamasını üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kap-

sayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yakla-

şımla ele alarak belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

n) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara

dönük teknik bilgilendirme yapmak.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda internet sayfaları ve portallar  oluşturmak.

ö) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara iş gezileri düzenlemek.

p) Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

r) Öğrenciler, mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak

için ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli

gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından

iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerekti-

ğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda

Yönetim Kurulunda oy kullanamaz.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda

belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının

düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
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ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri, kamu ve özel kurum ve

kuruluşlarının insan kaynakları birimleriyle işbirliği yapmak.

d) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde

görev alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yöne-

tim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve ayrıca Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten

itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki çalışma  raporunu

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı çalışacak-

ları, gönüllü uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Ku-

rulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

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

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alı-

narak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden

oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan

üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar

alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve

bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değer-

lendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör

tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az yedi, en fazla dokuz üyeden

oluşur;

a) Akademik birimlerin yönetici veya konu ile ilgili birim temsilcisi,

b) Öğrenci Konseyi başkanı,
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c) İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri,

ç) Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi temsilcisi,

d) Lisansüstü programlarından öğrenci temsilcisi,

e) Lisans ya da ön lisans mezunlarından bir temsilci.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.

Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 

(3) Danışma Kuruluna Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör yardımcısı

başkanlık yapar. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan

olarak toplanır. Danışma Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağan-

üstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararları istişarî

niteliktedir. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma

ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili önerilerde bulunmak ve değerlendirmeler yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı

Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından belirlenir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri ko-

nusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi

konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek

üzere kayda alır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Araç, gereç, ekipman ve demirbaş

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan

her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yeni-

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

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite ile sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini teşvik

etmek ve uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak,

b) Üniversite ile iş dünyası arasında var olan işbirliğini izlemek, değerlendirmek, yay-

gınlaşmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak, yeni işbirliği modelleri geliştirmek, strateji

raporları hazırlamak ve Üniversitenin ilgili birimleri ile iş dünyası arasında gerçekleştirilecek

işbirliğinde koordinasyonu sağlamak,
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c) Sanayi kuruluşları başta olmak üzere, diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği ya-

parak teknik problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji ge-

liştirme ve uygulama projelerine destek vererek bölge ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sağ-

lamak,

ç) Bilime, teknolojiye, bölgesine ve Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına

katkı sağlamak amacıyla, Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı alanlardaki Ar-Ge faa-

liyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, uluslararası rekabete dayalı,

yaratıcı ve verimli bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak,

d) Merkezin amacı ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara

aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını

belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya

süresiz yayınlar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kuruluşları ile girişimcilik ve

yenilikçilik alanlarında araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri planlamak, organize etmek

ve uygulamak,

f) Üniversite öğrencilerini, öğretim elemanlarını ve mezunlarını girişimciliğe ve yeni-

likçiliğe teşvik etmek,

g) Öğretim elemanlarının bilimsel projelere katılımını teşvik etmek,

ğ) Stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Üniversite-sanayi işbirliğini artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve transferi, teknik sorunların

çözümü, işbirliği çerçevesinde paydaş işletmelerde ve endüstriyel tesislerde kalite ve verimli-

liğin artırılması konularında araştırma ve inceleme yapmak,

b) Seminer, panel, konferans gibi eğitim ve Ar-Ge kültürü oluşturmaya yönelik bilgi-

lendirme toplantıları ile Merkezin amacına uygun kurslar düzenlemek,

c) İlgili laboratuvarlarda analiz ve deneylerin yapılması ile ilgili teknik destek ve

koordinasyon görevlerini yerine getirmek,

ç) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile yüksek lisans ve doktora tez

konularında iş dünyası ve sanayicinin bilgilendirilmesini sağlamak,

d) Üniversitede var olan bilgi birikiminin kamu ve özel sektöre sunulması ve bu yolla

iş birliğinin geliştirilebilmesine yönelik olarak Üniversite birimleri ile ortak çalışmalar yapmak

ve teknik imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

e) Çalışma alanına giren, yenilik içeren, ürün geliştirme, kalite artırımı ve ürün güven-

liğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut

laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

f) İlgili kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için Ar-Ge projelerine destek veren kuru-

luşlarla ortak çalışmalar planlamak,

g) Ar-Ge amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversi-

tede mevcut laboratuvar ve makine-teçhizat envanteri çalışmasını yürütebilecek birim oluş-

turmak,
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ğ) Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerde (KOBİ) kalite bilincinin yerleşmesi, yöne-

timde kalite uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, KOBİ’lerin teknolojiyi

geliştirme aracı olarak Ar-Ge kaynaklarını kullanımlarına yönelik bilgilendirme ve proje da-

nışmanlığı yapmak, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği artır-

ma, üretim maliyetlerini düşürme ve teknolojik bilgiyi ticarileştirme amacıyla iş dünyası ile

ortak çalışmalar yapmak,

h) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak, Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğ-

retimi yürüten birimlerinde uygulanan müfredatın iş dünyasının beklentilerini de karşılayacak

biçimde düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

ı) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren

konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek,

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim ele-

manları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulun-

durulmasını ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak,

j) Yerel, ulusal ve uluslararası Ar-Ge amaçlı fon kaynaklarının sanayi yatırımlarında

kullanımını sağlayacak bilgilendirme çalışmalarına öncülük yapmak,

k) Üniversitede yürütülen temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını teknolojiye

dönüştürerek bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisine katma değer olarak yansımasını sağlamak,

üretim ve hizmet sektörlerinin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasını destekleyerek rekabet

gücünü geliştirmeye yardımcı olmak,

l) Merkezin amacı çerçevesinde panel, bilgi masası, stant gibi söyleşilerin planlandığı

etkinliklerle Üniversite ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirip geleceğe dönük stratejik

ortaklıklar için zemin hazırlamak, Üniversite-sanayi ve hizmet sektöründen gelebilecek sana-

yiye uygulanabilir ve ticarileştirilebilir projeleri yatırımcılarla tanıştırarak bir platform oluş-

turmak,

m) Gerçekleştirilen başarılı iş birliği örneklerini Üniversite, iş dünyası ve kamuoyuna

sunmak üzere çalışmalar yapmak,

n) Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası özel sektör ve sivil

toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, bu çalışmalarda tüm paydaşların katılımını teş-

vik etmek ve birlikte projeler yürütmek,

o) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve de-

vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendir-

mek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de

sona ermiş sayılır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardım-

cısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi vekâlet eder. Müdür

Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (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,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

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

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre

ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu en

az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (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 Rektöre

sunmak,

e) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, öğretim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarıyla Mer-

keze katkıda bulunabilecek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Üniversite öğretim eleman-

ları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla on

kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak,

önerilerde 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.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları, araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı

ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğre-

tim elemanları ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Yönetim Kurulunca

belirlenir.

(3) Çalışma gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 31 Ekim 2016 – Sayı : 29874



Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine 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: Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma

Kurulunu,
b) Merkez: Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim

Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Çalışma Programı

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Fotonik teknolojiler alanında araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,

yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
b) Fotonik teknolojiler alanında sektör, üniversite ve diğer araştırma kurumlarının iş-

birliği yapmasını sağlamak, elde edilen bilimsel sonuçların üretim sektörüne aktarılmasına kat-
kıda bulunmak,

c) Fotonik teknolojiler alanında araştırmalar yapan disiplinlerde yapılan çalışmaları
desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasına katkı sağlayacak bir plat-
form oluşturmak,

ç) Fotonik teknolojiler konusunda ürüne yönelik çalışmalar yaparak Türkiye’nin ulus-
lararası alandaki bilimsel ve ticari rekabet gücüne katkıda bulunmak,
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d) Fotonik teknolojiler alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara, araştırma im-
kanları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere li-
sansüstü eğitim programları düzenlemek, düzenlenmiş programlara katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Fotonik teknolojilerin ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik

ar-ge faaliyetlerini yürütmek, fotonik alanında ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve
teknoloji geliştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek; çalıştaylar, seminerler,
konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek, bu alanlardaki sorunları ve hedefleri incelemek,
ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Fotonik teknolojiler alanında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve
araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek, süreli ve sü-
resiz yayınlar çıkarmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

c) Kamu sektörünü ve özel sektörü bilgilendirmek, bilimsel görüş vermek, yeterlik ona-
yı vermek ve rapor hazırlamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre fotonik teknolojileri konusunda araştır-
ma, danışmanlık, tasarım, üretim, bakım, onarım ve benzeri hizmetler sunmak ve gerçekleştir-
mek,

d) Fotonik teknolojiler alanında sanayi sektöründe, üniversitelerde, diğer araştırma ku-
rumlarında ve Merkezde çalışan araştırmacı ve teknik personeli eğitmek, kurs ve benzeri eğitim
programları düzenlemek,

e) İlgili sektör, kamu ve Merkez işbirliği ile gelişen teknoloji ve Türkiye’nin ilgili alan-
daki ihtiyaç analizi yapılabilecek, hedef ürün odaklı proje değerlendirme-geliştirme çalışma-
larını yürütmek,

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda yaz-kış okulu, kurs, seminer, sempoz-
yum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, fuar düzenlemek veya bu tür et-
kinliklere katılmak.

Çalışma programı
MADDE 7 – (1) Merkezin çalışma programı, her takvim yılı için Müdür tarafından ha-

zırlanıp Yönetim Kuruluna sunulur. Çalışma programında; ilgili yıl içinde yapılacak faaliyet-
lerin konuları, amaç ve hedefleri ile yapılacak çalışmaların nitelikleri, türleri ve ağırlıkları sı-
nıflandırılır. Merkez çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin fotonik teknolojiler geliştirmesi konusunda tec-

rübeye sahip, profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından dört yıllık süre için
görevlendirilir. Müdür, görev süresi bittiğinde yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün görevi
başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince müdür
yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi
başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kuru-

luşları ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araş-
tırma programlarını düzenlemek,

ç) Merkezde görev yapacak araştırmacı üyelerin ve diğer personelin seçimi, görevlen-
dirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağ-
lamak,

d) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp
yürütülmediğini denetlemek,

e) Merkezde yürütülen projelerin planlanan amaca ve planlanan sürelere uygun biçimde
gerçekleşmesini sağlamak,

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak
yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Merkez Müdürünün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.
c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, ko-

ordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanma-
sında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektör tarafından gö-
revlendirilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. Müdür; ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim
Kurulu onayı ile Üniversite dışından da üye önerebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendi-
rilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı veya bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en
az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak,
b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlen-

dirmek,
ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak,
d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri alanında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili
kamu sektörü ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere en
fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine
bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda müdür
yardımcılarından biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye
niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, sektör işbirliklerini değerlendirmek,
ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni

proje önerilerinde bulunmak,
d) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

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

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler
MADDE 16 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca destek-

lenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ulus-

lararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,

bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası

Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu or-

ganların 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: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası hukukun güncel durumuna ve gelişmelerine ilişkin araştırmalar yapmak

ve bu araştırmaları periyodik aralıklarla yayınlayarak uluslararası hukuk literatürüne katkıda

bulunmak.

b) Türkiye’nin uluslararası hukuk alanında ihtiyaç duyduğu donanımlı uzman ve aka-

demisyenlerin yetişmesine zemin oluşturmak.

c) Öğrencilere uluslararası hukuk alanında yürütülen akademik faaliyetlere katılım im-

kanı sunmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası üniversite ve enstitülerle işbirliği yapmak, ortak ve disiplinler

arası çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel

toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara uluslararası hukuk alanında danış-

manlık hizmetleri vermek.

c) Uluslararası hukuka ilişkin çalışmalarıyla tanınan uzman ve akademisyenlerle ortak

toplantı ve projeler gerçekleştirmek.

ç) Araştırma çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları bilimsel yayın olarak sunmak.

d) Amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren

Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür

yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda

ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma

yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde

Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul

veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından seçilen en çok on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Ekim ayı içinde toplanır. Gerektiğinde Mü-

dürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili görüş

ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tara-

fından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KIYI ALANLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yö-
netim organlarının görevlerine 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 (MUKAM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kıyı alanlarında bütünleşik kıyı alanları planları

ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal ve kültürel kaynaklardan yararlanmada sektörler
arası uyumun sağlanmasına, ekosistemin korunmasına, kıyı alanlarında kamu yararı ve eşitlik
ilkesi çerçevesinde mekan stratejilerinin geliştirilmesine, kıyı alanlarında ilgili kurumlar ile
kıyı alanlarında faaliyet gösteren sektörler arası uyum ve eşgüdüme yönelik yönetim modelle-
rinin oluşturulmasına, planlama ve yönetime ilişkin uygulama araçlarının geliştirilmesine yö-
nelik çalışmalarda bulunmaktır. 

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kıyı alanları ile ilgili konularda bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak,

sorunların çözümü için teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüse kıyı alanları ile ilgili
projeler ve bilimsel raporlar hazırlamak, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması
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konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek, kıyı alanları içinde yer alan kıyı çizgisi,
kıyı kenar çizgisi, sahil şeridindeki canlıların tespiti ve korunmasına yönelik bilimsel araştır-
malar yapmak, kıyı alanlarının bağlantılı olduğu karasal ve sucul ekosistemin sürdürülebilir
kullanımına ilişkin veri tabanı oluşturmak.

b) Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları gibi uygulayıcılara arazi kul-
lanım kararlarına yönelik master plan ve projeler üretmek.

c) Üniversitenin farklı birimlerinde, kıyı alanlarıyla ilgili yürütülen bilimsel ve teknik
araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve teknik destek vermek.

ç) Üniversitede kıyı alanları konusunda araştırma ve uygulama yapmak isteyen öğretim
elemanı ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve
imkanları hazırlamak.

d) Kıyı alanları konusundaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, bilgi alışverişini hız-
landırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile eğitim programları, seminer, kurs ve konfe-
ranslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak.

e) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, kıyı alanları konusunda araştırma faaliyeti gösteren
diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla iş-
birliği sağlayarak ortak projeler üretilmesi için çalışmalar yapmak.

f) Oluşturulacak bilgi ve kaynak birikimi ile Merkezin amaçları içerisinde yer alan ko-
nularda çalışan ve Üniversitede öğrenim gören öğrencilere yardımcı olmak.

g) Toplumun farklı kesimlerinin, kamu yönetimi kademelerinin ve bilimsel araştırma
kurumlarının bütünleşik kıyı alanları planları yaklaşımı çerçevesinde karar verme süreçlerine
katılmalarının ve katkı yapabilmelerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

ğ) Kıyıları bilimsel açıdan araştırmak ve ilgili alan uygulamalarını geliştirmek.
h) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel
çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlen-
dirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıl süre
ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
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ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve Mü-

dürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan

Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-

denle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu

yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim

Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, Rektörün onayına

sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.

ç) Gerekli durumlarda Merkeze bağlı alt birimler kurmak ve bu birimlerde uzman kişiler

çalıştırılmasına karar vermek.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve

kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile

belirlenen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine

aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma

Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile top-

lanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VERİMLİLİK GELİŞTİRME UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim sorumlusu: Merkezin birim sorumlularını, 
b) Çalışma grubu: Merkezdeki çalışma gruplarından her birini, 
c) Merkez: Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
e) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, 
f) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü, 
g) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu, 
ğ)  Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini, 
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile enerji ve üre-

tim verimliliği ekseninde işbirliklerini geliştirmek, geliştirilen işbirliklerini sürdürülebilir kıl-
mak, bu kapsamda akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağlamak,

b) Üniversite akademisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet
sektöründe katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen
çalışmalar gerçekleştirmesini sağlamak,
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c) Verimlilik ekseninde ulusal ve uluslararası projeler üretmek için ulusal ve uluslararası
işbirlikleri tesis etmek,

ç) Temiz üretim/eko-verimlilik, üretim ve hizmet sektöründe kaynak verimliliği, sür-
dürülebilir üretim alanlarında Üniversitenin ilgili paydaşlar ile işbirliği- güçbirliği yaparak
ortak çalışmalar yürütmek, 

d) Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara verimlilik ek-
seninde eğitim ve teknik danışmanlık hizmeti vermek,

e) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak,
b) Bölgesel, ulusal ve sektörel bazda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sanayide enerji

verimliliği ve üretimde verimlilik, eko-verimlilik ve sürdürülebilir üretim konularında saha
araştırmaları yapmak ve eğitim/bilginin yaygınlaştırılması, proje geliştirme-uygulama, teknik
destek/danışmanlık çalıştay vb. gibi faaliyetleri gerçekleştirmek,

c) Sektöründe başarılı uygulamalar gerçekleştirmiş işletmelerin temsilcilerinin tecrü-
belerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek,

ç) Verimliliği arttırma ve geliştirme yolunda verimlilik alanında belgelendirme ve ser-
tifikasyon yapmak, akreditasyon sağlayarak verimlilik belgelendirme ve sertifikasyon siste-
matiğini sürdürülebilir kılmak,

d) Ülke, bölge ve sektör düzeyinde verimlilik arttırma program ve projelerinin yaygın-
laştırılması için sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde olmak, verimliliği artırma ve temiz
üretim için, yurt içinden ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak, ve-
rimlilik ve temiz üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında
uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmak,

e) Seminer ve konferans gibi eğitim ve verimlilik ve sürdürülebilir üretim kültürü oluş-
turmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ve amaca uygun kurslar düzenlemek,

f) İlgili paydaşlar olarak belirlenecek sanayi, kamu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
ile ortak çalışma grupları tanımlanarak, işbirliği ekseninde projeler ve çalışmalar gerçekleştir-
mek iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için bir platform oluşturmak,

g) Akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağlamak, üniversite aka-
demisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet sektöründe verimlilik ve
sürdürülebilir üretim konusunda katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekonomisine katkı
sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek, 

ğ) Bölgede sürdürülebilir üretim modelini teşvik etmek için, disiplinler arası bilgi ve
deneyim paylaşımı sağlayarak, küresel toplum için ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde
olmak ve bu kapsamda teknik destek sağlamak, bölgesel kalkınmaya yönelik bölgesel kalkınma
ajansları işbirliği ile yaygın etkiyi sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
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c) Yönetim Kurulu,
ç) Birim sorumluları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse
yeni bir Müdür atanır. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, ge-

liştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,
b) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alın-

dıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 
c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rek-

törlüğe sunmak,
ç) Birim sorumluları ve çalışma grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzen-

lenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
onayına sunmak,

d) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,
e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alı-

nan kararları uygulamak.
Müdür Yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin

aylıklı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak gö-
revlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi
bitince Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür
Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere

toplam yedi kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki diğer beş üyeden biri Üni-
versitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Diğer dört üye ise, çalışma gruplarının birim sorumlularından oluşur. Görev
süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi
bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı şekilde görevlen-
dirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda
en az iki defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli gördüğü hallerde
Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy çokluğu ile
alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip,  önerilerde

bulunmak,
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ç) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,
d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
Birim sorumluları

MADDE 13 – (1) Birim sorumluları; Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki
birimlerde etkin bir şekilde yürütebilmek için fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek-
okulunda görev yapan aylıklı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tara-
fından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Birim sorumlusu görevinin herhangi bir ne-
denle boşalması halinde yeni birim sorumlusu aynı şekilde görevlendirilir. Birim sorumluları,
Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü
hallerde birim sorumlularını toplantıya çağırabilir. 

Birim sorumlularının görevleri

MADDE 14 – (1) Birim sorumlularının görevleri şunlardır: 
a) Çalışma gruplarını, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran

aylarının başında toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak,
b) Çalışma grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili yönlendirmeler yapmak, 
c) Çalışma gruplarının talep ve isteklerini Merkeze iletmek,
ç) Merkez etkinliklerinin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek

yüksekokulunda duyurulmasını sağlamak.
Çalışma grubu

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından Rektöre önerilen öğretim üyeleri arasından seçilen
üç öğretim elemanı ve Tekirdağ bölgesinde faaliyet gösteren ticaret sanayi odaları veya organize
sanayi bölgesi çalışanları veya yöneticileri arasından seçilecek bir kişi ve birim sorumlusu ola-
rak görev yapacak bir kişi olmak üzere toplam beş kişilik çalışma grupları oluşturulur. Çalışma
grupları ihtiyaç duydukları durumlarda alt çalışma grupları oluşturabilirler. Oluşturulan çalışma
gruplarının çalışmalarını birim sorumlusu koordine eder.  Müdür de gerekli gördüğü hallerde
Merkez bünyesinde Müdür Yardımcısı başkanlığında Üniversite sanayi ve hizmet sektörü tem-
silcisinin de içinde bulunacağı en az dört kişiden oluşan çalışma grubu oluşturabilir.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 16 – (1) Çalışma grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam
ve ilkeler doğrultusunda her takvim yılının başında birim sorumlusunun başkanlığında ve bilgisi
doğrultusunda yazılı çalışma önerileri hazırlar.

(2) Çalışma grupları, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran
aylarının başında birim sorumlusu başkanlığında toplanır.

(3) Çalışma grupları, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alanında bu Yönetmeliğin amaç,
kapsam ve ilkeleri doğrultusunda en geç altı ayda bir düzenleyeceği toplantılarda yazılı bir
rapor hazırlar ve birim sorumlusu vasıtasıyla Müdürlüğe sunulur.  Raporda aşağıdaki hususlara
yer verilir:

a) Üretim ve hizmet sektöründen birimlere gelmiş olan ve Merkezi ilgilendiren bilgiler,
b) Paydaşların merkez faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetleri

ile ilgili bilgiler,
c) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından işbirliği kapsamında uygulamaya alınacak olan

bilimsel etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili bilgiler,
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ç) Sanayi ve hizmet sektöründe verimlilik çerçevesinde uygulamaya alınacak projelerle
ilgili bilgiler,

d) Seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar hakkındaki bilgiler,
e) Ulusal ve uluslarası işbirliği yapılan merkez kurum ve kuruluşlar ile işbirliği çerçe-

vesinde gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık vb. gibi faaliyetler ile ilgili bilgiler.
(4) Çalışma gruplarının oluşturacakları bu bilgi kaynakları Merkezin sunacağı hizmet-

lerde temel dayanağı oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 Sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla

Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organ-
ların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görev-
leri 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,
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b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştır-
ma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplumda gelişimini ön-

lemek ve bu alanda kalıcı çözümler üretmek.
b) Bağımlılıkla mücadele, uygulama ve araştırma yöntemleri alanında eğitim almış

olanlar ile bu alanda çalışanları toplumun ve kamunun faydasına sunmak. 
c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda topluma hizmet niteliğinde uygulamalar

yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek. 
ç) Bağımlılıkla mücadele ve uygulamalarını değerlendirmek.
d) Bağımlılıkla mücadele ve uygulama alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek

ve eğitimler düzenlemek.
e) Öğrencilere bağımlılık araştırma ve uygulamalarını tanıtmak.
f) Bağımlılıkla mücadele alanında klinik uygulamalara yönelik geliştirme ve destek

grupları oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bağımlılıkla mücadele konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni

çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, katkıda bulunmak.
b) Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında niteliği ve niceliği buluşturabilecek yeterli

akademik ve uygulama altyapısını kurmak için çalışmalar yapmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar ile meslek içi eğitim ve sertifika program-

ları düzenlemek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ilişkiler kurmak ve geliştirmek, projeler yapmak veya projelerde yer almak.
d) Bağımlılıkla mücadele konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans, kongre

ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek veya merkez adına katılmak.
e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde

geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak.
f) Bağımlılıkla mücadele konusunda diğer her türlü etkinlik, araştırma ve yayınları yap-

mak.
g) Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için materyaller üretmek

ve dağıtmak.
ğ) Bağımlılıkla mücadele konusunda sanatsal faaliyetler üretmek, sanatsal kuruluşlarla

iş birliği yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 - (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci
derecede sorumludur. 

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görev-
lendirir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcı-
ları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet
eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konu-

larda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve başkanlığında en az üç ayda bir toplanır. Ge-
rektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar
kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-
lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi
biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar, davete
icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,
tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli
birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi
ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık
süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca
belirlenir.

(4) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(5) Birimler ile çalışma ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esasları Yönetim
Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve
Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bi-
limleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:  
a) Aktif yaşam, fiziksel aktivite, egzersiz ve sporun canlı vücudunda yaratacağı etkileri

kapsamlı olarak irdeleyerek, bulgularını bilim dünyasına taşıyabilecekleri bir platform oluş-
turmak,

b) Performans sporcularını takip ederek, üst düzey seviyesine ulaşmasını bilimsel bo-
yutuyla araştırmak ve uygulamaya koymak, 

c) Egzersiz yapanların, sporcu ve hastaların karşılaşacakları sağlık sorunlarını çözmek,
ç) Fiziksel aktiviteden fayda görebilecek hastaları değerlendirerek, egzersiz reçetelerini

hazırlamak, 
d) Fiziksel aktivitenin gerçekleştirildiği ve antrenman programlarının hazırlanıp uygu-

landığı bir merkezi hayata geçirmek.

31 Ekim 2016 – Sayı : 29874                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir:

a) Üniversitede egzersiz, fiziksel aktivite ve spor bilimleri konusunda araştırma yapmak

isteyen bilim insanlarını bir araya toplamak,

b) Araştırmacıların çalışmalarında kullanacakları laboratuvar alt yapısını kurarak, tek

merkez altında çok birimli araştırmalar için bir ortam oluşturmak,

c)  Performans sporcularına danışmanlık vermek ve performanslarını değerlendirmek,

ç) Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor sırasında bireyin sağlığını tehdit edebilecek farklı

koşulları değerlendirerek önlemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, eğitim vermek ve

alınması gereken önlemleri tartışmak,

d) Doğru beslenme, ergojenik yardım ve doping maddeleri konusunda araştırmalar plan-

lamak, eğitim çalışmalarına katılmak ve beslenme programları hazırlamak,

e) Yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi farklı özellikteki insanların fiziksel aktivite, eg-

zersiz ve sportif etkinlik sırasında karşılaştıkları özel durumlar konusunda bilimsel çalışmalar

planlayarak gerçekleştirmek ve eğitim çalışmalarına katılmak,

f) Sportif aktiviteden fayda görecek olan hasta grubunu değerlendirerek kişiye özel eg-

zersiz reçeteleri hazırlayarak spor yapacakları ortamları oluşturmak ve sportif aktivitelerini

kayda alarak hastalık sürecini değerlendirmek,

g) Toplumda spor, egzersiz ve fiziksel aktivitenin faydaları konusunda farkındalık ya-

ratacak eğitim çalışmalarını yürütmek ve insanlara sağlıklı spor yapabilmeleri için değerlen-

dirmeler yaparak, egzersiz reçeteleri hazırlamak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak,

h) Merkezin ilgili olduğu konu hakkında yapılacak araştırma, yayın, proje ve tez çalış-

malarını teşvik etmek, 

ı) Spor yapılanmasını ve spor tesislerini yönetsel boyutuyla tartışmak, modellemek ve

konuyla ilgili politikalar üretmek, gerektiğinde yönetmek,

i) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uz-

man öğretim üyeleriyle tartışacakları ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zemi-

nini hazırlamak, araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel

ortamı sunmak, başka bir yönden de lisans ve lisansüstü programlarda insan performansı ve

sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu alanlarındaki araştırmaları teşvik etmek,

j) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan antrenör, kondisyoner, masör, fiz-

yoterapist ve doktor gibi elemanlara sürekli eğitim sağlayarak bölgedeki spor bilimleri ve spor-

cu sağlığı konusundaki hizmet kalitesini arttırmaya çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üni-

versitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının

düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2)  Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri

arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Mü-

dürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim

Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliği yapmak,  

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

töre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı öğretim üyesi ile

Müdür ve müdür yardımcılarından oluşan toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üyeler ye-

niden görevlendirilebilir.

(2)  Yönetim Kurulu iki ayda en az bir defa veya Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yö-

netim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gerektiği zaman Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,

b) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alan-

larının Merkez faaliyetlerine katkısı olacağı öngörülen Üniversite öğretim elemanları ile   ko-

nuyla ilgili uzmanlar arasından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak,

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.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, ve-

rimliliğini arttırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla

çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütü-

lür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.

(4) Çalışma grubu sorumlusu, projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet rapor-

larının hazırlanmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

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

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
ESAS NO : 2015/80 
EK KARAR NO : 2016/189 
DAVACI : K.H 
KATILANLAR : 1 - MEHMET ŞİRİN DOĞAN: Hasan ve Ğaysiye oğlu, 15/08/1988 

BEYŞEHİR doğumlu, MARDİN, DARGEÇİT, Akçaköy mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Tepebaşı Mahallesi Dargeçit/ MARDİN adresinde 
oturur. TC Kimlik No: 36775982142 

  2- KADİR MERCAN: Ahmet ve Hacer oğlu, 29/11/1989 
KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, BAHŞİLİ, Çamlıca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Yenimahalle Mah. 172 Sk. No: 138 İç Kapı No:9 
Merkez / KIRIKKALE adresinde oturur. TC Kimlik No:52870724500 

SANIK : CENK ERİŞ: Mehmet Kadri ve Didar oğlu, 04/02/1972 İSTANBUL 
doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Cibali mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Halkalı, İstasyon Mah. 4. Sok. No: 39/2 Küçükçekmece/ İSTANBUL 
adresinde oturur. Evli, 4 çocuklu, okuryazar, tercümanlık yapar, TC 
vatandaşı. TC Kimlik No: 34981720688 

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlanın Araç Olarak 
Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 

SUÇ TARİHİ : 29/11/2014 - 11/03/2015 
Katılanlar Mehmet Şirin Doğan, Kadir Mercan ve sanık CENK ERİŞ hakkında 

mahkememizde yapılan açık duruşma hitamında: 
HÜKÜM ÖZETİ: 
Sanık Cenk Eriş hakkında, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlanın araç olarak 

kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı yasanın 158/1-f-son, 62, 52/2, 53/1-2-3 
maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis, 2 yıl 6 ay hapis ve 300 TL adli para, 1.000 TL adli para 
cezasına hükmedilmesine karar verilmiş olmakla, 

Gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanık CENK ERİŞ’e tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanık veya vekilinin 7 gün içinde 
hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 
tutulacak tutanak ile hükmü temyiz edebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE’de yayınından itibaren (15) gün 
içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ 
edilip, kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilan olunur. 8655/1-1 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/359 
Karar No : 2015/178 
5607 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin 16/04/2015 tarih, 2013/359 Esas 

ve 2015/178 karar sayılı ilamı ile sanık Vahid ve Rabia oğlu 22/05/1981 doğumlu RAMİL 
SARIYEV hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/2-3-4 ve CMK 223/8 
maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞÜRÜLMESİNE, suç konusu kaçak eşyaların 5607 
sayılı Yasanın 13/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine dair verilen 
karar, sanığın adresinin tespit edilememesi ve tüm aramalara rağmen bulanamaması nedeniyle 
tebliğ edilememiştir 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 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. 8604 

————— 
Esas No : 2013/402 
Karar No : 2013/607 
4733 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 

muhalefet suçlarından, Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/11/2013 tarihli 
ilamı ile 5607 sayılı yasaya Muhalefet suçunda Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına ve 4733 
sayılı yasanın 8/4, 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 5237 sayılı TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine dair verilen karar, sanık 
Elaskar ve Gulhanım oğlu 01/05/1966 doğumlu SHAKHVERDA ALASKAR OGLI'nın 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. 8605 

————— 
Esas No : 2014/310 
Karar No : 2015/12 
1918 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin 27/01/2015 tarih, 2014/310 Esas 

ve 2015/12 karar sayılı ilamı ile sanık, Nikalay ve Anna oğlu 1979 Moldova doğumlu DMITRI 
GARGALİC hakkındaki kamu davasının 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2 maddeleri uyarınca 
zamanaşımı sebebiyle DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş olup, sanığın adresinin tespit 
edilememesi ve tüm aramalara rağmen bulanamaması nedeniyle 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. 8606 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ihtiyacı veri depolama 

sistemi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 9539/1-1 
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12 KALEM BİLGİ SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı ihtiyacı 12 Kalem Bilgi Sistemi Malzemesi ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 9540/1-1 
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YÖN BELİRTEN LEVHA SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Erzurum Hava 

Limanı Başmüdürlüğünden:  
18 ADET LED AYDINLATMALI YÖN BELİRTEN LEVHA ALIMI 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi kapsamında DHMİ İhale Yönetmeliği 14. Maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/444345 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kuzey Çevre Yolu 13.km 25050 Yakutiye/ERZURUM 
b) Telefon ve faks numarası : (442) 327 28 35 - (442) 327 28 34 
c) Elektronik Posta Adresi : m.vefa.aksu@dhmi.gov.tr 
ç) İhale dokümanının  
   görülebileceği internet adresi : http://dhmi.gov.tr 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 18 ADET LED AYDINLATMALI YÖN BELİRTEN 

LEVHA ALIMI  
  Ayrıntılı bilgiye DHMİ Erzurum Havalimanı 

Başmüdürlüğünden temin edilecek ihale dokümanı içinde 
bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre Yolu 
13.Km. Yakutiye/ERZURUM  

c) İşin süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim 
günüdür.  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu 

üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM 
b) Tarihi ve saati : 21.11.2016 - 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
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4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 
alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. 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 serbest muhasebeci, 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.  

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

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

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
Tüm Elektrik İşleri, Elektrikli pano ve yönlendirme levhası yapım, satım işleri ile 

Reklamcılık işleri 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü /İdari Blok Kat: 1   104-
112-113 nolu odalar adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğünden satın almaları 
zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Terminal 
Binası 1. Kat A026 nolu Evrak Kayıt Bürosuna elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
edilen istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.  

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

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer hususlar:  
Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluş, satın alma 
mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 9490/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kale Belediye Başkanlığından: 
1 - İhale konusu olan iş; Denizli İli, Kale İlçesi, Cevherpaşa Mahallesi, 195 Ada, 12 

Parselde (888,46 m2) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine 
göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir. 

Toplam İnşaat Brüt Alanı: 5.637,48 m² , Konut/Mesken (brüt) Alanı: 3.709,51 m² , İşyeri 
(Brüt) Alanı: 1.118,97 m², Ortak Kullanım Alanı: 809,00 m²  

İşin adı / Kullanım şekli: Konut + Dükkan 
2 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) dır. Doküman bedeli, 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma 
makbuzu karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacak olup, ihale hakkında idari 
ve teknik bilgi yine Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. 

3 - İhale; Cevherpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 19 Kale – Denizli Adresinde 
bulunan Belediye hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda 18.11.2016 Cuma Günü saat 
15.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
yapılacaktır. 

4 - İhalenin Muhammen bedeli: 3.823.501,33 TL (üç milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş 
yüz bir Türk Lirası otuz üç kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin %3’ü 
oranında 114.706,00 TL (yüz on dört bin yedi yüz altı Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. 

İhaleye sunulacak tekliflerde mahal listesinde belirtilen Belediyemize kalacak işyeri 
vasfındaki bağımsız bölümler (20 Adet İşyeri ve Kat Ofisi) dışında yükleniciye kalacak (30 adet 
mesken/konut) bağımsız bölümler karşılığı idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 1.000,00 TL 
(Bin Türk Lirası) dan başlayacak olup ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif 
edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 
sunmaları zorunludur. 

a) Kanuni ikametgah belgesi 
b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazışma adresi 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi) 
d) Tüzel kişi olması halinde; 
d1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı 
yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi 
Onaylı sureti) 

d2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. 

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri 
f) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter 

tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri 
g) İlanda belirtilen geçici teminatı vermesi 
h) İhale dokümanına göre teklifte bulunulması. 
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ı) Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
i) İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda 

bulunması gerekmektedir. 
6 - İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 18.11.2016 Cuma Günü, saat 

15.00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 
7 - Bu işe ait proje bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme 

yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir. 
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir.  
İlan olunur. 9483/1-1 

—— • —— 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Proje Alanı 5. Etapta bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.  

İli İlçesi 
Ada/ 

Parsel 
Arsa Alanı 

(m2) Emsal 
İmar 

Kullanımı 
Emsal İnşaat 
Alanı (m2) 

Keşif Bedeli 
(TL) 

Ankara Mamak 52117/1 17.355 2.50 Konut 43.387,50 34.710.000,00  
1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2016 Yılı Yapı 

Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 34.710.000,00.-TL (OtuzDörtMilyon 
YediYüzOnBinTürk Lirası.) dır.  

2 - İhale 10.11.2016 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 
Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye 
Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 
(Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00-17.00 saatleri arasında 
görülebilir  

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, 
ayrı yevmiye numarası alınacaktır.  

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi. 
b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli) 
c - Noter tasdikli İmza sirküleri. 
d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa). 
e - İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif 

bedelleri toplamı, yapılacak işin keşif bedelinin % 50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
2016 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu 
İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme 
belgesi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.) 

f - İşin keşif bedelinin % 25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 25’ i kadar da banka 
referans mektubu verilecektir. 

g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 
h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı 

taahhütü) 
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ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 1.041.300,00.-TL 
(BirMilyonKırkBirBinÜçYüzTürk Lirası) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar 
nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu 
verilecektir.  

j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü. 
k - Yer Görme Belgesi 
l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 

12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları 
veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmez.  

m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.  
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (BinTürk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden 

en geç 1 gün önce 
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir. 
İlan olunur. 9171/1-1 

—— • —— 
VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/440703 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 3 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, 

teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 
suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 14/11/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
14/11/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9402/1-1 
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250 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Erzurum Akdağ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum Akdağ Küçük Sanayi Sitesi 250 
işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Yukarı Mumcu Mah. Torunlar İş Merkezi Kat:3 No:5 
Yakutiye/ERZURUM 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 250 işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Yakutiye / ERZURUM 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 135.700.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    9.499.000 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 18/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b- Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 

1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik 
personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Yukarı Mumcu Mah. Torunlar İş Merkezi Kat: 3 
No: 5 Yakutiye/ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9495/2-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kütahya Tavşanlı (II Etap) Organize Sanayi 
Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet 
Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tavşanlı (II Etap) Organize Sanayi Bölgesine ait yol, 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : Tavşanlı / KÜTAHYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 7.477.310 TL 
f) Geçici Teminatı :    523.411,70 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 15/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Yeni Mah. Milli 
Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL 
karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9426/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Şanlıurfa TDİ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,  
  Şair Nabi Mh. Cumhuriyet Cad. Prestij İş Mrk. Kat 2 No: 6  
  Haliliye/ŞANLIURFA 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şanlıurfa TDİ Organize Sanayi Bölgesi İşletme temel 

kazısı, çevre koruma duvarı ve yağmursuyu şebekesi 
inşaat işinden müteşekkil altyapı yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Şanlıurfa TDİOSB Alanı 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
d) İşin süresi : 300 (ÜçYüz) takvim günüdür. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F.) : 54.890.017,79 TL 
f) Geçici Teminatı :   3.842.301,25 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık 
Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. kat 
1229 nolu Salon Lodumlu/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından keşif bedelinin en az % 80’i oranında ihale konusu 
iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim 
belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin 
aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği 
Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII grubu yapım işleridir.  

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
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bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 
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Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı 

belgesi) 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasını, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir 
Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez.  

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. 
Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Denizli Valiliği, Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı, Topraklık Mah. İzmir Bulv. No:41 Kat:4 Pamukkale/DENİZLİ 
adreslerinde görülebilir veya 1000,00 TL ihale dokümanı bedelini Denizli Sarayköy Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Denizli Vakıfbank Bankası Çınar Denizli Şubesi 
TR960001500158007290251561 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve 
Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) 
Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9556/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 
Gümrüğümüzce 3K YAPI DEKORASYON AKUSTİK LAMBİRİ SİSTEMLERİ İNŞ. 

TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM004983/11.05.2012 sayı ve tarihli serbest 
dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Tahakkuk tutarlarına ilişkin 18045446/ 
15.08.2016 sayı tarihli Ödeme Emri yükümlüsünün Sanayi Mah. Sanayi Sit. 5. Sok. No: 57/58 
Yakutiye/ERZURUM adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat 
mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının 
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü 
gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.  

BEY. NO.TA. ÖDEME EMRİ TUTAR 

IM004983/11.05.2012 18045446/15.08.2016 
KDV        : 48.113,00-TL 
KKDF     : 14.279,00-TL 
TOPLAM: 62.392.00-TL 

 9445/1-1 
————— 

Gümrüğümüzce NAHİTA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM009858/ 
01.05.2008 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Tahakkuk 
tutarlarına ilişkin 17370486/18.07.2016 sayı tarihli yazılar yükümlüsünün Organize Sanayi 
Bölgesi Baha Sanayi Sit. 5. Cadde Niğde adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste 
bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu 
tahakkuk tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 
sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.  

BEY. NO.TA. TAHAKKUK YAZISI TUTAR 

IM009858/01.05.2008 17370486/18.07.2016 
KDV        : 30.676,00-TL 
G.V          : 14.187,00-TL 
TOPLAM: 44.863.00-TL 

 9446/1-1 
————— 

Gümrüğümüzce SOLİMAR MADENCİLİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. adına 
tescilli IM015661/11.08.2003 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden 
kaynaklanan Tahakkuk tutarlarına ilişkin 17371445/18.07.2016 sayı tarihli yazılar yükümlüsünün 
Vali Kazım Dirlik Cad. No:12/A Kemalpaşa/İZMİR adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste 
bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu 
tahakkuk tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 
sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 

 
BEY. NO.TA. TAHAKKUK YAZISI TUTAR 

IM015661/11.08.2003 17371445/18.07.2016 
KDV        : 7.142,00-TL 
KKDF      : 1.144,00-TL 
TOPLAM: 8.286.00-TL 

 9447/1-1  
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 03/07/2016 tarih ve 387 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/10/2016 tarih ve 2029 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi imarın 46621 ada 1 sayılı parseldeki Cami Alanı ile 46622 
ada 1 sayılı parselin batısındaki Park Alanının yer değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” ne ait ilan metni yazımız ekinde olup, söz konusu ilanın 
31/10/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9494/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

NOT: 30/10/2016 tarihli ve 29873 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2017 Yılı

Programı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


