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Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Nisan 2018
PAZAR

Sayı : 30406

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                28 Nisan 2018

        68244839-140.01-5-267

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29494

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-123-275

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29495

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-124-276

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29496

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-125-277

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29497

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-126-278

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29498

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-127-279

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29499

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-128-280

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29500

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-129-281

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29501

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-130-282

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29502

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-131-283

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 29 Nisan 2018 – Sayı : 30406



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Nisan 2018

      69471265-305-29503

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Nisan 2018

     68244839-140.03-132-284

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/7

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun

önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil AKKANAT yeniden atanmıştır.

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2018/260

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                             Hakan ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/126

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Faruk ÖZLÜ
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/127

28/04/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                             Jülide SARIEROĞLU
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/143

28/04/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/144

28/04/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/219

28/04/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/235

28/04/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/115

28/04/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/116

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/117

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/118

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/130

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/145

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/161

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/162

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/188

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/163

28/04/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bi-

lim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

adı “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ka-

dın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bütün insan haklarının ve temel özgürlüklerin vaz-

geçilemez, ayrılamaz ve bölünemez bir parçası olarak kadınlara insan haklarının tam uygulan-

masını sağlamak, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, kadının bireysel ve toplumsal

kimlik kazanımında yaşadığı sorunlara dair farkındalık yaratmak, bu sorunlara çözüm önerileri

geliştirmek ve kadın çalışmalarına yönelik tüm ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve ça-

lışmalar yürütmek, kongre, sempozyum, proje ve eğitimler organize ederek, konu ile ilgili top-

lum ve Üniversite arasında iletişimi sağlamaktır.”

MADDE 6  – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve

(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyete ilişkin konularda bilgi alış-

verişi sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre,

sempozyum, çalıştay, sergi ve benzeri bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve

bu etkinliklere katılmak,
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b) Kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyete ilişkin konularda ulusal ve

uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve

desteklemek,

c) Kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyet alanlarında kamu ve özel kuru-

luşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda inceleme ve araş-

tırma yapmak, veri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek,

ç)  Kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyet konularında duyarlılığı artırmak,

kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunarak basılı, sözel, görsel ve işitsel yayın yapmak,”

“e) Üniversite bünyesinde kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyet temelli

programlar açılmasını önermek, mevcut programlar içinde ilgili alanlarda dersler açılmasını

sağlayarak, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bu alanlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek,”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma-

larına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2017 30079

29 Nisan 2018 – Sayı : 30406                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



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 (HİSEFAM): Hitit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

d) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam ekonomisi ve finansı alanında akademik araştırma ve çalışmalar yapmak.

b) Faizsiz ekonomik sistem, faizsiz bankacılık ve sigortacılık konularında toplumda bi-

linç oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak.

c) İslam ekonomisi ve finansı alanında yeni bilgiler üretmek ve uygulama modelleri

geliştirmek.

ç) Ekonomik ve sosyal gelişmeleri, yapısal sorun ve imkânları bilimsel olarak inceleyip

yorumlamak.

d) İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışmaları olan ulusal ve uluslararası kişi ve

kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerek-

tiğinde yurt içi ve yurt dışında araştırma ve çalışma yapacak akademisyenlere destek sağlamak.

e) Ülkemizin İslam ekonomisi ve finansı alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması

için her türlü bilimsel katkıyı sunmak.

f) İslam ekonomisini doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren tüm sosyal ve beşeri

bilimler alanında araştırma ve uygulamalar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam ekonomisi ve finansı konu-

larında araştırmalar yapmak.

b) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve de-

ğerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları

ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyalleri geliştirmek, güncelleştirmek ve benzeri

amaçlar için kullanıma açmak, araştırma arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek, bu projelerin uy-

gulanması sırasında gerekli olduğu hallerde diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği

yapmak.

ç) İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışmalar yapan bilim insanları arasında iletişim

ve işbirliğini sağlamak; bu alandaki projelere maddi katkı sağlamak için kamu ve özel sektör

kurum ve kuruluşları nezdinde teşebbüslerde bulunmak.

d) Çalışma alanıyla ilgili yüz yüze ve uzaktan öğretim metoduyla seminerler ve sertifika

programları düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak

etmek; ayrıca başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak.

e) Özel sektör işletmelerinin İslam ekonomisi ve finansı alanında ihtiyaç duyması ve

talep etmesi durumunda organizasyon, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getire-

bilecek araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmak.

f) İslami finans alanında ihtiyaç duyulan kapsamlı bir veri tabanı oluşmasını sağlamak.

g) İslami finansal ürünleri geliştirmek, faizsiz bankacılık, sigortacılık, sermaye piya-

saları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında çalışmalar yapmak.

ğ) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kurum

ve kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma

sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sun-

mak.

h) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve

benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından

görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki

kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdüre, görevi başında olma-

dığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı

usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir se-

beple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluştur-

mak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenle-

meleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyelikle-

rinde meydana gelen boşluğu, takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki

aday önermek.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yö-

netim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve gö-

revlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Yıllık plan ve programa göre kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yö-

netim Kuruluna sunmak.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

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

den Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlen-

dirilen beş üyeden oluşur. Diğer üyeler ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları olan Üniversite
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öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim

Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendiri-

lir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-

rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayı-

sının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-

dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esas-

larının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

ç) Merkezle ilgili esasları hazırlamak ve Senatoya sunmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği

esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.

e) Danışma Kurulunun ve ilgililerin görüşlerini alarak yıllık çalışma programını hazır-

lamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından

belirlenen temsilciler ve ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faa-

liyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere Yönetim Kurulunun

teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en az yedi üyeden oluşur. Bu yedi

üyenin en az üçü Üniversite öğretim elemanlarından seçilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-

ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya

çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına

uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje

grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje
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grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum

raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum rapor-

larına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden

başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje

gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendi-

rilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından

yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje

yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse

Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

—— • ——
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve

Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Dekanlık: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi De-

kanlığını,

c) Fakülte: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Hastane Müdürü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eği-

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Müdürünü,

d) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkez Müdürünün yardımcılarını (Başhekim Yardımcısı

olarak adlandırılır), 

e) Merkez Müdürü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eği-

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü (Başhekim olarak adlandırılır), 

f) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

g) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam 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) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze

başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti ver-

mek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-

gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
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c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime

devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

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

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

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

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

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

tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette

bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak

kendilerini geliştirme ve bilime katkı yapmalarını sağlamak.

f) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların

ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak

ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunan toplum ağız

ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu ku-

rum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapmak.

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

araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

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

işbirliğini sağlamak.

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

mesine imkân sağlamak.

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

rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

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

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

lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

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

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

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

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

mak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,

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

düzenlemek.

ı) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü,

doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız

ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğ-

retim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini

geliştirme ve bilime katkılarını sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Diş Hekimliği Fakültesinin devamlı statüde çalışan

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden

önce aynı usulle değiştirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

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

almak ve denetlemek.

b) Fakülte anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre per-

formanslarını tespit etmek.

c) İdari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa

sunmak.

ç) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini,

uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

d) Fakülte enfeksiyon kontrol komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.

e) Merkezi yönetmek, temsil etmek ve merkezin idari işlerini yürütmek. 
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f) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

g) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.

Merkez müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Fakültede devamlı statüde görev ya-

pan öğretim üyeleri arasından en fazla iki Merkez müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez

müdür yardımcıları, Merkez Müdürünce belirlenen Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Mer-

kez Müdürüne yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet

eder.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden

sona erer. Görev süresi biten Merkez müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir

veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile fakültede

görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinin, farklı anabilim dallarından olmak

üzere kendi aralarından seçeceği birer temsilciden oluşan toplam üç öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli ka-

rarları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını

yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri de-

ğerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için öne-

rilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,

laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu

birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları

hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında, Üniversitenin ve

diğer üniversitelerin Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli olan öğretim elemanları ile is-

tekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi ve çalış-

maları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına

seçilen en fazla on beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak

için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Merkez

Müdürü gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağıra-

bilir.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç

duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

Hastane Müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre en az dört yıllık

lisans mezunu olmak kaydıyla sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya

lisans mezunu olup, devlet memurluğu tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletme-

ciliği alanında yüksek lisans yapmış olan veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl de-

neyimi olan adaylar arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendiri-

lir.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanlarında Merkez Mü-

dürü ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 15 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak en fazla üç hastane müdür yardımcısı

görevlendirilir. Lisans mezunu veya sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans

mezunu olup ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Merkez Müdürü ta-

rafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine veri-

lenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Mü-

dürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire, yardımcıları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bö-

lümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Merkez Müdürü tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, baş-

hemşirenin sorumluluğunda olup; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konu-

sunda Merkez organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri

yapmakla yükümlüdür.
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(3) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda Başhemşire yardımcısı görevlen-

direbilir. Başhemşire yardımcısı, Başhemşireye karşı sorumlu elemandır.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kad-

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

kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Merkez Müdürlüğüne her ayın en geç son iş gününe

kadar bildirilir.

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

olarak Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

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

çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt

yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Merkez Müdürüne karşı sorum-

ludur.

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

öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur.

Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu

da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 18 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komis-

yon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-

rulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya

laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Merkez Müdürüne karşı so-

rumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygu-

lanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

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

YARGI İLÂNLARI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/446 

KARAR NO : 2016/95 

SANIK : TREENA AHMADI, Ghulam Rasool ve Zakıa'dan olma, 22/05/1980 

AFGANĠSTAN doğumlu, AFGANĠSTAN uyruklu. Kabil 

AFGANĠSTAN adresinde oturur.  

SANIK : LAILA AHMADI, Ghulam Rasool ve Zakıa kızı, 23/10/1979 

AFGANĠSTAN doğumlu, AFGANĠSTAN uyruklu, Kabil 

AFGANĠSTAN adresinde oturur.  

SANIK : ZAKIA RAHMAN, Abdal Ahmet ve Shrın Can kızı, 21/05/1952 

AFGANĠSTAN doğumlu, AFGANĠSTAN uyruklu, Kabil 

AFGANĠSTAN adresinde oturur. 

Mahkememizin 08/02/2016 Tarihli ilamı ile sanıklar hakkında Resmi Belgede Sahtecilik 

suçundan 5237 S. TCK 204/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 

cezalandırılmalarına, CMK 231. maddesi uyarınca hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına, 

5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına karar verildiği, kararın ilgililere tebliğ edilemediği, 

adresi tespit edilemeyen; Sanıklar Treena Ahmadı, Laıla Ahmadı ve Zakıa Rahman'a tebliğ 

imkânsızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilanen tebligat 

yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle Alanya Ağır Ceza Mahkemesine itirazı Kabil olduğu ilanen tebliğ 

olunur. 2022 

————— 

ESAS NO : 2015/100 

KARAR NO : 2015/513 

SANIK : ĠBRAHĠM ELMUHAMMAD, Hilal ve Ġda oğlu, 01/06/1996 Suriye 

doğumlu, Suriye Uyruklu, Antalya Kumluca Otogar bölgesinde ayran 

üreten Fabrika yanında ikamet eder. 

Mahkememizin 11/05/2015 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5607 S. Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 S.Y 3/18 Md. Gereğince neticeten 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, el konulan sigaraların TCK 54. maddesi gereğince Müsaderesine Karar 

verildiği, kararın ilgiliye tebliğ edilemediği adresi tespit edilemeyen; Ġbrahim Elmuhammad'a 

tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ilanen 

tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle temyizi kabil olduğu ilanen tebliğ olunur. 2023 
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Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/1008 

KARAR NO : 2017/227 

Basit Yaralama, Hakaret suçlarından sanık Sakin ÖZLÜK hakkında Çorlu (Kapatılan) 6. 

Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/24 Esas, 2017/244 Karar sayılı ve 14/03/2017 tarihli ilamı ile 

CMK'nun 231/5 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 

ancak dosyasının müĢtekisi ġaligo ve ġeniye kızı 22/05/1960 Gürcistan doğumlu KETO 

GEORGIA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 

HÜKÜM; Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle; 

1 - Sanık Sakin ÖZLÜK'ün sübut bulan mağdur Keto GEORGĠA'ya yönelik kasten 

yaralama suçundan eylemine uyan TCK.nun 86/2 maddesi uyarınca mağdurdaki yaraların niteliği 

ile suçun iĢleniĢ Ģekli de dikkate alınarak seçimlik cezalardan adli para cezasının taktiri ile sanığın 

taktiren 120 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık bu suçu Silahtan sayılan çekiç ile iĢlediği anlaĢıldığından TCK.nun 86/3 -e maddesi 

gereği cezasının 1/2 oranında artırılarak 180 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın olumlu geçmiĢi, ikrarı ile duruĢmalardaki iyi hali lehine takdiri indirim nedeni 

kabul olunarak cezasında TCK.nun 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim 

yapılarak 150 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

OluĢa göre sanık hakkında baĢkaca yasal ve takdiri artırma ve eksiltme yapılmasına yer 

olmadığına, 

Sanığa hükmolunan 150 gün adli para cezasının TCK'nun 52/2-3 maddesi gereğince beher 

günü takdiren sanığın ekonomik durumu da dikkate alınarak 20,00 TL'den paraya çevrilerek 

3.000,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMALARINA, hükmolunan cezanın 

miktarı itibariyle para cezasının TCK.nun 52/4. maddesi uyarınca birer ay ara ile ve 10 eĢit taksit 

halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın 

tamamının tahsil edileceğinin, ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrileceğinin sanığa 

ihtaratına, (ihtar edilemedi), 

Adli para cezasına mahkum edilmiĢ olması nedeniyle sanıklar hakkında TCK.nun 51/1 

maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, 

Adli para cezasına mahkum edilmiĢ olması nedeniyle TCK.nun 53/1 maddesinde 

belirtilen hak yoksunluklarının sanıklar hakkında uygulanmasına yer olmadığına, 

Verilen cezanın adli para cezası olması, suçtan doğan maddi bir zararının bulunmaması, 

sanığın HAGB ye engel sabıkasının bulunmaması, kiĢilik özellikleri ile duruĢmalardaki tutum ve 

davranıĢları göz önünde bulundurulduğunda mahkemede yeniden suç iĢlemeyecekleri hususunda 

kanaate varılması ve sanığın HAGB yi istemesi nedeniyle sanık hakkındaki hükümlerin CMK.nun 

231/5 maddesi uyarınca AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Sanık hakkında CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına, sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak her hangi bir denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanmasına yer olmadığına, 
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Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlememesi halinde açıklanması geri bırakılan 

hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesine karar verileceğinin sanığa bildirilmesine 

(bildirilmedi). 

Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlediğinde mahkemenin hükmü açıklayacağı ancak 

mahkemenin sanığın durumunu değerlendirerek cezasının yarısına kadar belirleyeceği bir 

kısmının infaz edilmemesine ya da koĢullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verebileceğinin sanığa ihtarına (ihtar 

edilmedi). 

2 - Sanık Sakin ÖZLÜK'ün sübut bulun mağdur Keto GEORGĠA'ya hakaret suçundan 

eylemine uyan TCK’nun 125/1 maddesi gereğince suçun iĢleniĢ biçimi bir özellik arzetmediğinden 

taktiren sanığın 90 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sabıkasız geçmiĢi ile duruĢmadaki hal ve hareketleri lehine taktiri indirim nedeni 

kabul edilerek TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 

75 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkında baĢkaca yasal veya taktiri indirim yapılmasına yer olmadığına,  

Sanığa hükmolunan 75 gün adli para cezasının TCK.nun 52/2-3 maddesi gereğince beher 

günü takdiren sanığın ekonomik durumu da dikkate alınarak 20,00 TL'den paraya çevrilerek 

1.500,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMALARINA, hükmolunan cezanın 

miktarı itibariyle para cezasının TCK.nun 52/4. maddesi uyarınca birer ay ara ile ve 5 eĢit taksit 

halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın 

tamamının tahsil edileceğinin, ödenmeyen adli para cezası için ilgili madde hükümlerinin 

uygulanmasına, 

Adli para cezasına mahkum edilmiĢ olması nedeniyle sanıklar hakkında TCK.nun 51/1 

maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, 

Adli para cezasına mahkum edilmiĢ olması nedeniyle TCK.nun 53/1 maddesinde 

belirtilen hak yoksunluklarının sanıklar hakkında uygulanmasına yer olmadığına, 

Verilen cezanın adli para cezası olması, suçtan doğan maddi bir zararının bulunmaması, 

sanığın HAGB ye engel sabıkasının bulunmaması, kiĢilik özellikleri ile duruĢmalardaki tutum ve 

davranıĢları göz önünde bulundurulduğunda mahkemede yeniden suç iĢlemeyecekleri hususunda 

kanaate varılması ve sanığın HAGB yi istemesi nedeniyle sanık hakkındaki hükümlerin CMK.nun 

231/5 maddesi uyarınca AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Sanık hakkında CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına, sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak her hangi bir denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanmasına yer olmadığına, 

Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlememesi halinde açıklanması geri bırakılan 

hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesine karar verileceğinin sanığa bildirilmesine 

(bildirilmedi). 

Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlediğinde mahkemenin hükmü açıklayacağı ancak 

mahkemenin sanığın durumunu değerlendirerek cezasının yarısına kadar belirleyeceği bir 

kısmının infaz edilmemesine ya da koĢullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verebileceğinin sanığa ihtarına (ihtar 

edilmedi). 

Yargılanma sırasında yapılan posta, tebligat, tercüme evrakı gideri olan toplam 862,70 TL.nin 

sanıktan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 

Dair, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Çorlu 

Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 2101 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 25.04.2018     Karar No: 7137 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.  

• MERKEZĠ ve  

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent, ANKARA  

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 09.02.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 62.270 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Hatay 

• PAFTA NUMARASI : P36-a 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin Hatay ilinde 62.270 hektarlık P36-a 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 3854/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 25.04.2018     Karar No: 7136 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.  

• MERKEZĠ ve  

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent, ANKARA  

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 22.02.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.697 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Adana, Mersin 

• PAFTA NUMARASI : N33-c 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin Adana ve Mersin illerinde 61.697 

hektarlık N33-c paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 3855/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 25.04.2018     Karar No: 7135 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.  

• MERKEZĠ ve  

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent, ANKARA  

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 09.02.2017 
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RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 24.200 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : O35-d 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin Adana ilinde 24.200 hektarlık O35-d 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 3856/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 24.04.2018     Karar No: 7134 

DEVREDEN ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ. 

• MERKEZ ADRESĠ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 ġiĢli, 

ĠSTANBUL  

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Ak Plaza YaĢam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510, Söğütözü, 

ANKARA 

DEVRALAN ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. 

• MERKEZ ve  

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Kocatepe Mah. Lamartin Cad. No: 5/6 Beyoğlu, ĠSTANBUL 

PETROL HAKKININ MAHĠYETĠ: 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin sahip olduğu AR/ÇPA/K/M49-c3, M49-

c4, M49-d3, d4, N49-b pafta no’lu 4 adet petrol arama ruhsatının her birindeki %100’er 

hissesinden %50’Ģer hissesinin High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. ġti.’ye devri.  

MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 26.12.2017 

KARAR: 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin ġırnak ili sınırları içerisinde sahip 

olduğu AR/ÇPA/K/M49-c3, M49-c4, M49-d3, d4, N49-b pafta no’lu 4 adet arama ruhsatının her 

birindeki %100’er hissesinden % 50’Ģer hissesini High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. 

ġti.’ye devretmek ve adı geçen ġirketin de yukarıda belirtilen her bir ruhsattaki % 50’Ģer hisseyi 

bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 

müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 20.04.2018 tarihli Olur’ları 

alındıktan sonra;  

AR/ÇPA/K/M49-c3, M49-c4, M49-d3, d4, N49-b pafta no’lu 4 adet petrol arama 

ruhsatının her birindeki Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin sahip bulunduğu % 

100’er hissesinden % 50’Ģer hissesinin High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. ġti.’ye 

bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi Ģartıyla 

devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci 

maddesi gereğince karar verilmiĢtir. 
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Yukarıda yazılı karar gereğince, AR/ÇPA-HPE/K/M49-c3, M49-c4, M49-d3, d4, N49-b 

pafta no’lu 4 adet petrol arama ruhsatının her birindeki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde; 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin %50, High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim 

Ltd. ġti.’nin %50 Ģeklinde olacaktır. 3857/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O. M33-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

20.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3858/1-1 

————— 

Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim San Tic. Ltd.’nin Siirt ve 

ġırnak illerinde müĢtereken sahip bulundukları AR/AME-SNR/5019 hak sıra no’lu petrol arama 

ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından ARĠ/AME-SNR/K/M48-a3-1 ve ARĠ/AME-

SNR/K/M48-c1-1 paftalarının müĢtereken petrol iĢletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 28.03.2018 tarihinde 

sona ermiĢtir.  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 

gereğince yukarıda ismi yazılı Ģirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine 

getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait 

tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince Ģirketlerin 

teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli 

mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  

 3859/1-1 

————— 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 12.04.2018     Karar No: 523 

Türkiye Petrolleri A.O., Adıyaman ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/3052 hak sıra no’lu 

petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan KarakuĢ Kampı ek yolu için gerekli olan 

ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı alınan, Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Salkımbağı köyündeki 319 parsel no’lu taĢınmazın 

637,75 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince istimlakine karar verilmesi için 23.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 

alınan aĢağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Salkımbağı köyündeki 319 parsel no’lu taĢınmazın 637,75 m2’lik 

kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 

istimlakine karar verilmiĢtir. 

Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Adıyaman 

Ġlçesi : Kahta 

Köyü  : Salkımbağı 

 

Parsel No Maliki Ġstimlaki istenen miktar (m2) 

319 Ramazan BOZKURT (Ġbrahim oğlu) 637,75 

 3860/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail

KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Adalet Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri
Bakanlığına ve Kültür ve Turizm Bakanlığına Vekâlet Edilmesine Dair
Tezkereler

ATAMA KARARLARI
–– Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halil AKKANAT’ın Yeniden

Atanması Hakkında Karar (No: 2018/7)
–– Başbakan Yardımcılığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hitit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

NOT: 28/04/2018 tarihli ve 30405 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek
Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


