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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Avrupa Meslek Yüksekokulundan:
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine, 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 (ASEUM): Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,
ç) Meslek Yüksekokulu: Avrupa Meslek Yüksekokulunu,
d) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
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e) Mütevelli Heyet: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans prog-

ramı dışında verilecek tüm eğitim programları, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve
uluslararası ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelen-
dirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel belge-
lendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırma-
ları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayını ve yükseköğretimin kamu, özel sektör
ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile

bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal so-
runların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü
alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar
planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

c) Müdürlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyo-
nunu sağlamak.

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,
eğitim programları veya danışmanlık sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

d) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini
sağlamak.

e) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri
çoklu becerilerle donatmak.

f) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli çalışmalar yapmak.
g) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini, yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim,

kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere
yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

ğ) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.
h) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazır-

lamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına gir-
mek.

ı) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri
açmak veya açtırmak.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yap-
mak.

j) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.
k) Genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.
l) İnternet veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruplara yönelik elektronik eğitim

programları sunmak.
m) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar ve alan araş-

tırmalarını organize etmek veya ettirmek.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2019 – Sayı : 30746



n) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya her tür yöntemle eğitim hizmeti
sunmak.

o) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifi-
kasyonu eğitimlerini her tür yöntemle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım
belgesi vermek.

ö) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayınını her türlü
yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

p) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve be-
den sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak prog-
ramlar geliştirmek.

r) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonunu gerçekleştirmek veya gerçek-
leştirilmesine aracılık yapmak.

s) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık
ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danış-
manlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek veya
gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

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; Avrupa Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları

arasından Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından 3 yıl süreyle görev-
lendirilir. Kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birini Yüksekokul Mü-
dürünün onayına sunarak merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Merkez Müdürü,
görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Merkez müdür yardımcısının
görev süresi Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde sona erer. 

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak

ve çalışmalar yapmak.
e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Mütevelli

Heyete sunmak.
f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
g) Merkezin, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.
ğ) Merkezin, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler ha-

zırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, ihalelere katılmak ya da Mer-
kezin ihalelere katılımını sağlamak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcısı

ve Meslek Yüksekokulunun öğretim elemanları arasından Müdür tarafından belirlenen 5 üye
olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi
biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan
daha fazla meslek yüksekokulu dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlaması ve yürütülmesinde, ihtiyaçlar doğrultu-

sunda yapılan hazırlıkları Rektörlüğe sunmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.
b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturması ve çalışmalarında Mü-

düre yardımcı olmak.
c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi,
kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasların tespitinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdüre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Meslek Yüksekokulunun ya da diğer üni-

versitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istek-
leri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Müdür tarafından üç
yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami 7 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün
çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak,
b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdürlüğe sun-

mak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

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

risi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü

yürütür.
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Avrupa Meslek Yüksekokulundan:
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğre-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Avrupa TÖMER)’nin amaç ve faaliyet alanları ile yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların
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 ve Avrupa Mes-
lek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Koordinatör: Merkez Koordinatörünü,
b) Merkez (Avrupa TÖMER): Avrupa Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Meslek Yüksekokulu: Avrupa Meslek Yüksekokulunu,
d) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
e) Mütevelli Heyet: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta Türkçe olmak üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliş-

tirerek bunları uygulamak.
b) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu

alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.
c) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek uluslararası

öğrencilere Türkçe öğretmek.
ç) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim ele-

manlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmalarını yap-
mak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler hazırla-
mak ve oluşturulan bilgi ve tecrübe birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle
paylaşılmasını sağlamak.

d) Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere ders araç ve gereçleri ile yayınlar
hazırlamak ve geliştirmek.

e) Türkiye ve yabancı ülkelerde sınavlar yapmak.

15 Nisan 2019 – Sayı : 30746                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türkiye Türkçesini bir dünya dili olarak yabancılara, Türk soylulara, yurt dışında

yaşayan Türklerin çocuklarına öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağla-
mak ve bu amaç doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla kurs, sertifika program-
ları ve seminerler düzenlemek.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda ça-
lışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için semi-
ner, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı
teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.

e) Meslek Yüksekokulunun ilgili birimleri ve uygulama ve araştırma merkezleriyle iş
birliği yaparak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar,
kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

f) Türkçenin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.

g) Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğ-
renim gören öğrencileri, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yö-
neltmek ve araştırmalarına destek olmak.

ğ) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere
uzaktan eğitim yoluyla veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelerde şubeler açarak
Türkiye Türkçesini öğretmek.

h) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin yabancı dil bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrü-
beye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, yeterlik sertifikası vermek.

ı) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak.
i) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.
j) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak.
k) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak,

kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, dağıtımını yapmak.
l) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi

arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha

doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
n) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını,

yurtta ve dünyada bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında
geziler düzenlemek.

o) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabile-
ceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler ge-
tirmek.

ö) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları
ile iş birliği yapmak.

p) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak
ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.
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r) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya
yönelik programlar düzenlemek.

s) Talep halinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, se-
minerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ş) Türkçenin öğretimine ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunmak/destek olmak üzere
yurt dışında/yurt içinde şube, dil kursları ve temsilcilik açmak/temsilcilikler vermek.

t) Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel veya resmi/yarı resmi kuruluşlar tarafından ve-
rilmekte olan Türkçe derslerinin niteliğine ilişkin akreditasyon çalışmalarını yürütmek.

u) Yurt içinde veya yurt dışında resmi ya da özel eğitim kurumlarında öğrenim gören
öğrencilerin sertifika/kur sınavlarını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Birimleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi veya Yabancı

Diller bölümlerinden Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Meslek Yüksekokulu
kadrolu öğretim görevlileri arasından, Müdür tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Merkez
Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Meslek Yüksekokulu öğretim üyele-
ri/öğretim görevlileri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.
Merkez Müdürünün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından veya Yö-
netim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Merkez Müdürünün altı aydan
fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren
Merkez Müdürünün yerine aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet

etmek ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Müdüre sunmak.
e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-

lendirmeler için Müdürlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını
oluşturmak.

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-
nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Meslek Yüksekokulunun kad-

rolu öğretim elamanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ve Müdürün oluru ile görevlen-
dirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

15 Nisan 2019 – Sayı : 30746                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdü-
rünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.
b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Merkez Müdürünün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek.
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulun-
mak.

d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri
belgelerin verilme koşullarını Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna önermek.

e) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.

f) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
ğ) Gerektiğinde öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek

ya da yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Merkez Müdürünün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Merkez Müdürünün teklifi
üzerine Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaş ve araç-gereçler
MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, araç-gereç, do-

nanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. Müdür, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Merkez Müdürüne devrede-
bilir.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü

yürütür.
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Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Batman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin

(PDRMER) amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görev-

lerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim 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 ve 14 üncü

maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Batman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Batman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş birliği

ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili danışmanlık yapmak

ve eğitimler sunmak, Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebil-

mesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarını artırması, Üniversite ya-

şamına uyum sağlaması, sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek ama-

cıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır. Merkez ayrıca Üniversite dışından

bireyler ve ailelerinin sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmeye çalışır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorun-

larını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli

uyum sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla psikolojik danışma ve reh-

berlik hizmeti sunmak.

b) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine

ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti

sunmak.

c) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda bilimsel, sosyal ve sanatsal alanlarda se-

minerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini tanıma ve farkındalık oluştur-

malarına katkı sağlamak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda

inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje ha-

zırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitim vermek.

d) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar,

seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

e) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-

cileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

f) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak

ve onları yönlendirmek.

g) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Öğrenci, personel ve ailelere riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde

ve benzeri) korunmaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

h) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışma ve

rehberlik alanı ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini

özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınları izleyerek, Üniver-

site Merkez Kütüphanesine kitap önerisinde bulunmak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

(2) Merkez, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve

rehberlik programı öğretim elemanları ile iş birliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik da-

nışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak için üç yıllığına en

fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendi-

rilebilir.

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. Merkezi tem-

sil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev-

lendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve iş-

leyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulu ve Rektöre sunar.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görev-

lendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir

nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni

bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu aynı zamanda akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim,

bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim

Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerisiyle Rektör tarafından değiştirilebilir veya

görevden alınabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini de-

ğerlendirip karara bağlamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.
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ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların

temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.

e) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim

sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uz-

man kişiler tarafından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş

kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden

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

(2) Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda en az bir kez

toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun üyeleri Müdürün önerisiyle Rektör tarafından değiştirilebilir

veya görevden alınabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen veya alınması gereken her türlü alet,

ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel ile karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GARBİYAT ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde ku-

rulan Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BUGAMER): Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Müdürünü,
c) Müdür yardımcıları: Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin müdür yardımcılarını,
ç) Yönetim Kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yahudilik, Hıristiyanlık ve batı araştırmaları ekseninde var olan bilgi birikimini, alan-

larında uzmanlaşmış kişi ve kurumlar aracılığıyla toplumun ve Devletin güncel ihtiyaçlarını
karşılayan bir düzlemde bir araya getirilmesi.

b) Üniversitede ve/veya diğer üniversitelerde yürütülen programlarda ilgili alanlara kat-
kı sağlanması, ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumlarla işbirliği
yaparak etkin çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda genç araştırmacıların desteklenip yetiş-
tirilmesi.

c) Ülkemizin Batı’ya ilişkin güncel, akademik, sosyolojik ve siyasal düzlemde bilgi ve
araştırmacı ihtiyacının giderilmesi/giderilmeye çalışılması.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda araştırma ve inceleme yapacak olan öğrencilere,

eğitimcilere, profesyonel kişi ve kurumlara destek sağlamak.
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b) İhtiyaç hâlinde kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma ala-
nına girmesi şartıyla ilgili konuya ilişkin araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

c) Batı’da İslam dini ve dünyası hakkında yapılan oryantalist yayınları etüt etmek; İslâm
açısından bu bilgilerin doğru ve yanlışını ortaya koyacak cevabî yayımlar hazırlamak.

ç) Türkiye’de Yahudilik, Hıristiyanlık ve Batı üzerine araştırma ve çalışmalar yapan
akademisyenleri bir araya getirerek Ülkenin birikiminin yine Ülkenin ve toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

d) Merkezin amacına uygun düşecek şekilde panel, seminer, çalıştay, kongre ve sem-
pozyumlar düzenlemek.

e) Merkezin çalışma alanı kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki çeşitli merkezlerle
irtibat kurarak bu alandaki ilgili bilim adamı ve araştırmacılardan yararlanmak.

f) Avrupa ve Amerika kıtalarındaki ülkeler hakkında siyaset, sosyoloji, teoloji ve tarih
alanlarında yapılacak çalışmaları teşvik edip yönlendirmek.

g) Bir din olarak Yahudilik ve Hıristiyanlığın tarihi gelişimi, teolojisi, dinî pratikleri ve
toplumsal yönü hakkında araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmaları ülkemiz açısından ih-
tiyaç odaklı olmak üzere yönlendirmek.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek ve yetişmiş insan ihtiyacını gidermek için La-
tince, İbranice, Süryanice gibi klasik dillere ilişkin ücretli/ücretsiz kurslar düzenlemek.

h) Yahudilik, Hıristiyanlık ve Batı araştırmalarına ilişkin çeşitli dillerde yayımlanan
bilgi, belge, kitap, görsel ve işitsel materyaller içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ı) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarında belirtilen ilkeler doğrultusunda Türkiye biri-
kimini yansıtmak üzere hakemli ve basılı ve/veya elektronik bir dergi çıkarmak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin bünyesinde bulunan çeşitli fakülte
ve enstitülerle işbirliği içerisinde yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması ve yü-
rütülmesi için gerekli desteği vermek.

j) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun gö-
rülen diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile

işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun ve bir sonraki yıl çalışma planının Rektörlüğe

sunulmasını sağlamak.
e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkezi temsil etmek.
g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili

çalışmalar yapmak.
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ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-
cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürünün önerisi ile ilgili anabilim dallarının öğretim üyeleri ara-

sından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere
Rektör tarafından iki müdür yardımcısı 3 yıllık süre ile görevlendirilir. Müdürün görevi başında
bulunmaması durumunda Müdüre müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet
en çok altı ay sürer. Müdürün görevi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesinde Müdüre yardımcı

olmak.
b) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetimi ve denetimi altında sorumlu olduğu Merkez işlerini yürütmek.
c) Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında

Müdüre yardımcı olmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve bir yıl sonraki çalışma planının hazırlanması ve

uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
d) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları

aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi Müdürün önereceği
dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim Kurulu
ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.
b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değer-

lendirmek, ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.
c) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.
ç) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler düzen-

leme konusunda Müdüre yetki vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (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 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER SAĞLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör-

lüğüne bağlı olarak kurulan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının gö-
revleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,
c) Hayvan Hastanesi Müdürü: Hayvan Hastanesi Müdürünü,
ç) Merkez (Hastane): Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü/Başhekimini,
e) Rektör: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; veteriner sağlık sistemini etkinleştirmek, Merkeze

başvuran acil ve diğer hasta hayvanlara modern poliklinik ve klinik sağlık hizmeti sunmak,
veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilimsel uygulama
ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla Veteriner Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki
veteriner sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksek-
okullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliği yap-
mak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak, bilimsel uygulama ve
araştırmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için araştırma koşullarını hazırlamak, Merkezin
stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda
faaliyette bulunulması ve bölgesel kaliteli hayvan sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulu-

nur:
a) Veteriner sağlık hizmeti almak üzere hastaneye getirilen hayvanlara sağlık hizmeti

sunmak.
b) Veteriner Fakültesi öğrencilerine hasta hayvan üzerinde uygulama imkânı sağlamak.
c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli

yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve
uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi
için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek.

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve
bu alandaki projelerde etkin görev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri des-
teklemek.

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini
üstlenmek.

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hastanenin amaç-
ları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada
bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı konusunda bilgi-
lendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve
görsel basın organlarında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Rektörlüğün ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer benzeri faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür (Başhekim)
MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim); Üniversitenin Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler

Bölümü öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görev-
lendirilir. Görev süresi sona eren Müdür (Başhekim) aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin Veteriner Fa-
kültesi Klinik Bilimler Bölümü tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim
üyesi, Müdür yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(4) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları), Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde

Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar.
Müdür (Başhekim)’ün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:
a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.
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b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, tanı ve araştırma la-
boratuvarları, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon, arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve
diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkez amaç ve hedefleri doğrultusunda
düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli
fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama,
koordinasyon ve denetimini sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkânlarını oluşturmak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim,

koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.
d) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri

belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin gerekçeli bütçe ödenek ihtiyacını, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık

faaliyet raporunu hazırlayarak veya hazırlatarak Rektörlüğe sunmak.
f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile

cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyaçları ile bina bakım-onarım ih-
tiyaçlarını tespit etmek.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçe-
vesinde giriş-çıkış işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev
ve işlemlerini izlemek.

ğ) Veteriner Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkan-
lıklarının Merkez hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında, Klinik Bi-

limler Bölümündeki anabilim dalı başkanları ile Veteriner Fakültesi Temel Bilimler ve Klinik
Öncesi Bilimler bölüm başkanlarından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa Müdür (Başhekim)’ün daveti üzerine üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdür (Başhekim)’ün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür (Başhekim)’ün
gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yöne-
tim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici veya sürekli çalışma grupları ve komiteler kurabilir
ve bunların görevlerini düzenleyebilir. Yönetim Kurulu, hastane hizmetlerinin verimli ve dü-
zenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(3) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Müdür (Başhekim)’e yardımcı bir organ olup,
aşağıdaki görevleri yapar:

a) Görüş ve önerileri değerlendirmek, bunlar arasından Merkezin amaçlarında belirtilen
ilkelere uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan prensip kararlarını almak.

b) Merkezin hasta bakım ve tedavi hizmetleri ile ilgili esasları, plan ve programların
uygulanmasını tasarlamak.

c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.
(4) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hayvan Hastanesi Müdürü veya görevlendirilen

bir personel yapar.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim) ile Merkezin faaliyet alanı ile

ilgili çalışmaları olan Üniversite içinden veya dışından kişiler arasından Yönetim Kurulu tara-
fından önerilen ve Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla
beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak
toplanır. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş
ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hayvan Hastanesi Müdürü
MADDE 12 – (1) Hayvan Hastanesi Müdürü, veteriner hekim, işletme, iktisat, muha-

sebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk veya sağlık alanında eğitim veren en az 4 yıllık fakülte
veya yüksekokul mezunu personel arasından, 2547 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine
göre Rektör tarafından görevlendirilir. Hayvan Hastanesi Müdürü, Müdür (Başhekim)’e karşı
sorumludur. Hayvan Hastanesi Müdürünün teklifi ve Müdür (Başhekim)'ün onayı ile Rektör
tarafından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Hayvan Hastanesi Müdürünün görevleri
MADDE 13 – (1) Hayvan Hastanesi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şun-

lardır:
a) Hayvan Hastanesinin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları

zamanında tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağla-
yarak tedbir almak, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını denetle-
mek.

b) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.
c) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca verilen gö-

revleri yapmak.
ç) Hastanelerde mevzuatın uygulanmasını sağlamak.
d) Hastanenin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları ko-

nusunda ihtiyaçları tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu
sağlayarak tedbirler almak.

e) Çalışan personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye
devamlarının takibini yapmak, istatistikî bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak.

f) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
g) Yazışmaların usulüne uygun olarak yapılmasını, kayıtların ve dosyaların usulüne uy-

gun tutulmasını sağlamak.
ğ) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağ-

lamak.
h) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygun-

luğunu sağlamak ve denetlemek.
ı) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri

almak ve yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak.
i) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uygun

olarak yapılmasını sağlamak.
j) Hastane bütçesini hazırlamak.
k) Hastanelerin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin

ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak.
l) Hayvan Hastanesinde mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alın-

masını sağlamak.
m) Müdür (Başhekim)’ün verdiği diğer görevleri yapmak.
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Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Müdür (Başhekim)’ün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Mer-

kezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendiril-

mesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir.

Merkez tarafından yürütülecek hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülecek hayvan sağlığı ve diğer hizmetler

aşağıda belirtilmiştir:

a) Hayvan sağlık hizmetleri kapsamında;

1) Klinik ve poliklinik,

2) Radyoloji ve teşhis-tedavi laboratuvarı,

3) Acil servis,

4) Ameliyathane,

5) Yoğun bakım,

6) Eczane,

7) Beslenme ve diyet.

b) Diğer hizmetler kapsamında;

1) Poliklinik hasta kabul,

2) Acil hasta kabul,

3) Hasta yatış-taburcu,

4) Dokümantasyon, arşiv, rapor ve adli hasta takip,

5) Basın ve halkla ilişkiler,

6) Gelen-giden evrak kayıt ve sekretarya,

7) Bütçe planlama, maliyet-etkinlik ve gerçekleştirme,

8) Tıbbi atık,

9) Nekropsi sevk ve takip.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Merkez tarafından yürütülecek hizmetlere ilişkin hizmet

birimlerinin çalışmasına, görevli personellerin yetki ve sorumluluklarına ait esaslar ilgili mev-

zuat hükümlerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafın-

dan karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdür (Başhekim)'dür.

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 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜREL MİRASI KORUMA UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÜMER) ku-
ruluş, işleyiş ve görevlerini 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) Arşiv: Üniversite bünyesinde kurulan ve kurulacak tüm arşiv, yazma eser, tarihi belge,

dijital kayıt ve benzeri malzemelerden oluşan eserleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Koleksiyon: Üniversite bünyesinde mevcut ve oluşturulacak olan tüm koleksiyonları,
ç) Kültür Mirası: Bilim, kültür, din, sanat, tarih, arkeoloji, antropoloji ve benzeri disip-

linler bakımından yapılan farklı kültürel varlık tanımlarını kapsayıcı nitelikte, koleksiyon, SİT
alanları, tarihi yapılar ve kazılar sonucu bulunacak olan eski eser niteliğine sahip buluntuları,
21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren
her türlü taşınır, taşınmaz tüm sanat ve kültür varlıklarını,

d) Merkez: Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merke-
zini (KÜMER),

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Müze: Üniversite bünyesinde kurulacak olan halkın ziyaretine açık müzeyi,
g) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda yer almaktadır:
a) Iğdır ilinin tarihi eserlerinin ve kültür değerlerinin tüm yönleriyle araştırılmasını, ko-

runmasını ve arşivlenmesini sağlamak, bu bağlamda projeler üretmek, elde edilen sonuçları
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seminer, kurs, atölye çalışması, kongre, sempozyum, dergi, kitap, broşür, bilgisayar ortamı,
radyo ve tv programları gibi bilimsel yayın araçları kullanarak uygulamaya aktaracak çalış-
malarda bulunmak.

b) Bu alanda çalışma yapan çeşitli kamu kurumu temsilcileri, belediyeler, gönüllü ku-

ruluşlar, araştırma kurumları ve diğer üniversitelerle ilişkiler kurmak ve işbirliğine gitmek.

c) Öncelikli olarak korunması gereken arkeolojik buluntuları, kültürel, sanatsal, bilimsel

değerdeki belgeleri, kültür varlıklarını, koleksiyonları, yazma eserleri, tarihi eserleri, müzelik

eserleri belirleyerek Merkezin çatısı altında toplamak ve korumak; bu varlıkları çağdaş müze-

cilik çalışmalarıyla işlevsel hale getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

ç) Üniversite bünyesinde kurulacak olan müzeyi, uygulama atölyelerini, restorasyon

atölyelerini, sergi alanlarını, Merkezin çatısı altında toplayıp yöneterek işletmesini sağlamak,

korumak, denetlemek, yaşayan kurumlara dönüştürmek.

d) Müzecilik, müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanları ile ilgili, eğitim,

araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacına uygun olarak Iğdır ili ve çevresinde aşağı-

daki faaliyetlerde bulunur:

a) Tarihi eserler, el sanatları, Türk halk müziği, halk oyunları, yazılı ve sözlü edebiyat,

halk kültürü ve gelenekleri, turizm, demografik ve antropolojik araştırmalar yapmak.

b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkeze bağlı müze, koleksiyonlar, arşivler ile il-

gili düzenlemeler yapmak ve bunlara uygun bilimsel çalışmaların sürdürülmesini sağlamak.

c) Merkezin çalışma alanlarında çeşitli araştırmaların yayınlanması ve kopyalarının çı-

karılması ile ilgili telif hakkının sahibi olarak kullanım şartlarını belirlemek.

ç) Müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanlarında ön lisans, lisans ve lisans-

üstü eğitim programlarıyla paralel çalışmalar geliştirerek, mesleki bilgiyi güncelleştirmek, ih-

tiyaç duyulan alanda toplumun her kesimine yönelik bilgiyi yaymak, yaşam boyu öğrenime

katkıda 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.

Müdür ve görevleri

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

üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Merkez çalışmalarının gereği Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından Merkezde

müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Merkezin çalışma konularında uz-

manlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları ya da uzmanlar arasından görevlendirilir. Müdür

yardımcıları gerekli hallerde Müdürün yerine vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma konularında uzmanlığı

bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş

en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Ku-

rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevlendirme süresi biten üye yeniden görevlendirile-

bilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

her zaman olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp

karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-

şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak

üzere en az beş en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi ve Yönetim

Kurulu kararı ile Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür baş-

kanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile olağan olarak toplanır. Mü-

dür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma

Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile karar alınır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) Başka kurum/kuruluş ve kişilerle ihtiyaç duyulan yakınlık, tanıtım ve işbirliği sağ-

lanması hususunda katkı vermek; Merkezin amacını gerçekleştirmeye yönelik plan, program,

strateji ve faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere Proje Geliştirme Birimi, Yayın Birimi, Saha Araştırmaları Birimi, Halk-

la İlişkiler Birimi gibi sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir.

(2) Birimler, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Birimler Yöne-

tim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir birim başkanı sorumluluğunda iş görür. Birimler, ilgi

alanlarına giren ve Müdür tarafından verilen işleri yürütür; yapılan çalışmalarla ilgili olarak

Müdüre sunulmak üzere rapor hazırlar, önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan personel,

Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Müdür, birimlerin faaliyetlerini izler

ve denetler. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TROPİK ÇALIŞMALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan,

Kastamonu Üniversitesi Tropik Çalışmalar 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; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kasta-

monu Üniversitesi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faali-
yetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-
kümleri 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) Denetim Kurulu: Merkezin Denetim Kurulunu,
b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Tropik ve subtropik ülkelerle ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; tarım, orman-

cılık, çevre, tarımsal ürün yetiştiriciliği ve benzeri konularda işbirliği yapmak ve bu konularda
farkındalık artırmak üzere seminer, panel, sempozyum, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

b) Tropik ve subtropik konularda projeler geliştirmek ve bu projeleri ulusal/uluslararası
kuruluşlara sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda akademik çalış-

malarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.
Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasın-
dan bir kişi üç yıl için, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak
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görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Mü-
dür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim
Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi
altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yöne-

tim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.
e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak

Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve iş birliğinde bulunmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı dâhil

beş üyeden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alı-
narak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafın-
dan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim faaliyetlerini yönlendirmek.
b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
ç) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
d) Personel ihtiyacını belirlemek.
e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
f) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe teklifleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.
Danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite içinden veya

istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma
Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organıdır. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun
daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim
Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİBER SAVUNMA VE GÜVENLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savun-

ma ve Güvenlik 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, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savunma ve

Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez(SiMer): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savunma ve Güvenlik Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Orta Doğu Teknik 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) Siber güvenlik ile ilgili konularda disiplinlerarası araştırma ve uygulama projeleri

yapan, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine, standartlara ve patent gelişimine
katkıda bulunan, Türkiye’de ve uluslararası çevrede siber savunma ve güvenlik ile ilgili so-
runlara çözüm üreten bir Merkez olmak.

b) Merkezin faaliyet alanında konferans, seminer, kurs, yaz okulu ve çalıştay gibi far-
kındalık yaratacak etkinlikler düzenleyerek bilgi birikimi ile araştırmaların ulusal ve uluslar-
arası alanda görünürlüğü artırmak.

c) Lisansüstü ve lisans düzeyinde eğitim faaliyetlerini araştırma ve laboratuvar olanak-
ları ile desteklemek, araştırma çıktılarının eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak eğitim
ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak.

ç) İlgili konularda cazibe merkezi olmak, genç araştırmacılara çalışma olanağı sağla-
yarak Merkezin konuları ile ilgili alanlarda ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağı açığının ka-
patılmasına yardımcı olmak ve mezunların iş imkanlarını artırmak.
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d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla siber güvenlik ve savunma konularında
işbirliği yapmak; üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirmek.

e) Çeşitli eğitim öğretim seviyelerinde kullanılmak üzere eğitim materyallerinin oluş-
turulmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.
c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek

ve organize etmek.
ç) Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzen-

lenmek.
d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.
e) Öğrencilerin ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek

vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.
f) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faali-

yetlerini desteklemek.
g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uy-

gulama deneyimi bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görev-
lendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2)  Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alan-

larıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış
sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.
ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üni-

versite öğretim üyeleri, istekleri halinde ilgili özel/kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunda en
fazla dokuz üye bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-

ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma bi-
rimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona
erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel
tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-
tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

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

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAY VE HIZLANDIRICI

TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hız-

landırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı

Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu organların 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 (İVME-R): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik 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) Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere ulaşa-

bilmesi, bu hedeflere ulaşırken bilimsel, teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indir-
geyebilmesi ve geliştirilecek özgün teknolojilerle dünya pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi
için, ulusal bilimsel ve teknolojik gelişimi destekleyecek bir uzmanlık merkezi olmak.

b) Uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma, geliştirme ve uygulama çalış-
maları yürütmek.

c) Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik analiz, tasarım, test, devreye alma ve
entegrasyon çalışmaları yapmak ve bu alanlarda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak.

ç) Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin toplum çıkarları doğrultusunda en verimli bi-
çimde kullanılması ve uygulanması yönünde yöntemler geliştirmek ve bunu toplumun ve sa-
nayinin hizmetine sunmak.

d) Gerekli bilgi birikimi ile altyapıyı oluşturarak, kamu ve sanayi kuruluşlarının bu
alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek, yatırım yapmalarını cesaretlendirmek ve yatırım yapanlara
gerekli AR-GE desteğini vermek.
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e) Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin ve uygulamalarının toplumun farklı kesimlerine
tanıtılmasını sağlamak, bu konuda toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmak.

f) Ulusal ve uluslararası proje ve faaliyetlere katılarak uzay ve hızlandırıcı altyapısını
güçlendirmek.

g) Türkiye’de uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında çalışan genç araştırmacılar için
cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmak, yurt dışında bu alanda çalışanların ülkeye geri
dönüşü için imkân yaratmak. Bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeye katkı sağ-
lamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası

projeler yürütmek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar,

kongreler, sempozyumlar düzenlemek.
c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak.
ç) Öğrencilerin ilgili konularda yaptığı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde

araştırma çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan kaynağı ye-
tiştirmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık

ve benzeri hizmetleri vermek; tasarım, analiz, test, devreye alma ve teknoloji geliştirme desteği
sağlamak.

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak, uzay ve hızlandırıcı teknolojileri konusunda
farkındalık yaratmak.

g) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faa-
liyetlerini desteklemek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alan-

larıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış
sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, tasarım, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini inceleyerek Mer-

kezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içindeki ve yurt dı-

şındaki kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üni-

versite öğretim üyeleri, istekleri halinde ilgili özel/kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunda en
fazla dokuz üye bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak ve yeni çalışmalar konu-

sunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-

ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma bi-
rimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona
erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel
tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-
tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

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

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3513 

—— • —— 

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3512 
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Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3403 

—— • —— 

Kastamonu 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3404 

—— • —— 

Kocaeli 1.  Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3405 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALE İLANI 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. 

No.111    45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 
 

İhalenin - Niteliği- Türü İ.K No Dosya No 

İhale Tarih - 

Saati 

Teslim 

Süresi 

1 3 Kalem Dökme Madeni Yağ Alımı 180025 2019-0519 
07.05.2019-

14.00 
365 Gün 

2 
2 Adet Modüler Hücreli Kızaklı Saç 

Köşk 36 KW Alımı 
180049 2019-0520 

07.05.2019-

15:00 
60 Gün 

3 1 Adet Cıva Tayin Cihazı Alımı 180070 2019-0521 
07.05.2019-

15:30 
60 Gün 

 

b) Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda 

yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir 

ve 200.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 3552/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Muhtelif tahkimat elemanları alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019 / 175606 

Dosya no : 1926027 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bağ demiri ve bağlantı elemanları: (3 kalem) 

b) Teslim yeri : Müesseselerin iş sahası. BARTIN ve ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 180 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  

No: 125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 29.04.2019 Pazartesi günü saat: 15:00 

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

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 29.04.2019 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3475/1-1 
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İHALE İLANI 

Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Aydın Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Evsel ve 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.  

1- İdarenin 

Adresi : Umurlu Mah. Aydın Organize Sanayi Bölgesi 

Efeler/AYDIN  

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aydın Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, işletme 

şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama 

projelerine göre, yapımı öngörülen 9.000 m3/gün kapasiteli 

tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının 

temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme 

işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-

bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin 

eğitilmesi işleridir.  

b) Yapılacağı yer : Aydın 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 

(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : 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 : 14/05/2019 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. 



15 Nisan 2019 – Sayı : 30746 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

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, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün 

- 60.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve 

elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B 

/ 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak 

zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 

asgari 5.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) 5.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda 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) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

E) 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 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Aydın Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici Teminat. 

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 

tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 
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J) Performans Garanti Beyannamesi. 

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

N) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini 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, 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 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 

Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) 

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Umurlu Mah. Aydın Organize 

sanayi Bölgesi Efeler/AYDIN adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı 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 fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 

için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 

ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 3479/2-2 
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İHALE İLANI 

Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kilis Organize Sanayi Bölgesi alanına 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 : Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Cadde No:3 79000 

KİLİS  

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait (128 ha) yol, içmesuyu, 

atıksu, yağmursuyu, Telekom ve kamera sistemi 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : KİLİS 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 35.974.118 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.079.223,54 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : 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 : 09/05/2019 - 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. 
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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 veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin 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.  

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. 
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G) Keşif bedelinin % 3’ü 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, 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 6.3’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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Kilis 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu 

Cadde No:3 79000 KİLİS adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı 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- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 3478/2-2 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

malzeme/cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname 

eki esasların 19 uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön 

yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet 

edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 2019/173680 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-

Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:   0 (362) 312 19 19 /7090-7091  

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 

ç) Ön Yeterlilik ve İhale dokümanının  

    görülebileceği internet adresi (varsa):- - - 

2 - Ön Yeterlilik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Nöronavigasyon Sistemi, 1 Adet (komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : Tıp Fakültesi, Nöroşirurji A.B.D. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 (yüzyirmi) 

takvim günü 

3 - Ön Yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/ 

    Tarih ve saatleri : Tarih: 07/05/2019 Saat: 14:00 

4 - Ön Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ön Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’ da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (internet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.3.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.3.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler; 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 
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kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.3.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.3.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’ de yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön Yeterlilik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlilik dokümanı 

150,00- Türk Lirası ve ihale dokümanı 150,00- Türk Lirası (her iki şartnameyi aynı anda almak 

isteyenler 300,00-TL) karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi 

Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ön yeterlik ve İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı ve 

ihale dokümanını satın almak isteyenler, posta masrafı dahil ön yeterlilik dokümanı 160,00- Türk 

Lirası ve ihale dokümanı 160,00- Türk Lirası (her iki şartnameyi aynı anda posta yoluyla almak 

isteyenler 320,00-TL) doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 

Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu 

hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

(ön yeterlik dokümanı satın alındığına dair belge;) 

7 - Ön yeterlik başvurusu; Ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saate kadar, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit 

Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9 - Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 3540/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
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İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
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İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne 

2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. 

ve 8. Maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün 

statüde çalışacak Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi 

BÖLÜM : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 

AKADEMİK ÜNVANI : Dr. Öğr. Üyesi  

ALINACAK  

AKADEMİSYEN SAYISI : 1 

ÖZEL KOŞULLAR : Mikroelektro-mekanik sistemler (MEMS) ve uygulamaları 

alanında endüstriyel tecrübeye sahip olmak. MEMS sistem 

geliştirme süreçlerin planlanmasında ve prototip üretiminde 

deneyim sahibi olmak. Endeksler tarafından taranan prestijli 

yurtdışı dergilerde yoğun bir şekilde yayın yapmış ve atıf 

almış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800, 

Bilkent Ankara 

 3551/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 

 3568/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 

 3569/1-1 
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından: 

Ondördüncü Geleneksel “Bahriye” Konulu 

 

Resim Yarışması Sonuçları 

 

2019 

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca her üç yılda bir düzenlenen resim 

Yarışmalarından Öndördüncüsü sonuçlanmış, 

Ödül alan ve sergilenmek üzere seçilen eserler belirlenmiştir. 

 

15’inci Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural BAYAZIT, Prof. Devrim ERBİL, 

Sanat Eleştirmeni Abdülkadir GÜNYAZ, Prof. Aydın AYAN, Prof. Ergin İNAN, Prof. Tomur 

ATAGÖK ve (E) Dz. Kur. Alb. Ali Rıza İŞİPEK’den oluşan Seçici Kurul Üyeleri, 08 Nisan 2019 

günü yaptığı değerlendirme sonucu, 37 adet eserden 30 tanesini sergilenmeye değer bulmuştur. 

Bu eserler arasından birinci seçilen 3 bin TL., ikinci seçilen 2 bin TL., üçüncü seçilen bin TL. 

para ödülü, bir eser Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 

 

Ödül Alan Sanatçılar ve Eserlerin İsimleri 

 

 Ödüller: Eser İsmi: 

 Birincilik Uğur AVCI (Bahriye Ressamı) Bir Denizcinin Hatıraları 

 İkincilik Asuman TUNÇAY  Tatil 

 Üçüncülük Emine FİDA RÜZGAR  ILGAZ’ın Rüyası 

 Jüri Özel Ödülü Şükran ZAİM  Deniz 

 

Seçici Kurul tarafından belirlenen 30 adet eser 15 Mayıs-03 Haziran 2019 tarihleri 

arasında Deniz Müzesi Komutanlığı Beşiktaş/İSTANBUL’da sergilenecektir. Sergi açılışı ve ödül 

töreni sanatçılara e-posta ile bildirilecek ve sergi açılışına davet edilecektir. 

 

Seçici Kurul Üyelerine ve Yarışmaya Katılan Tüm Sanatçılara 

Teşekkür Eder, Esenlikler Dileriz. 

 

Deniz Müzesi Komutanlığı 

Tel : +90 212 327 43 45-46 (1228) 

Faks : +90 212 236 68 93 3539/1-1 
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 

(Yönetmelik) 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına 

göre 7 (yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS 

P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en 

yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı 

aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı 

dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 

değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına 

göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir. 

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi 

http://www.sbb.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Yönetmelikte belirtilen hususlar dışında adaylara 

ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI: 

A-GENEL ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz 

olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin 

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 

üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli 

statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi 

statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip 

olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini 

tamamlamış, muaf veya 2019 yılı sonuna kadar askerlikle ilişiği bulunmamak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR  

B.1. VERİ ANALİZİ, GELİŞTİRME VE RAPORLAMA UZMANI 

( 3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 
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Aranan Nitelikler: 

• İş zekâsı ve veri ambarı iyileştirme/geliştirme süreçlerine hâkim, iş zekâsı araçlarından 

en az birinde ileri derecede bilgiye sahip ve bu konularda en az 3 yıl tecrübeli olmak ve çalıştığını 

belgelendirmek, 

• ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

• Veri analizi, modellemesi, dizaynı ve veri ambarı oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak,  

• Veri görselleştirme ve raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Microsoft SQL Server veritabanında tecrübeli olmak,  

• T-SQL dili ile SQL programlama yapabilmek, bu konularda tecrübeli ve veri tabanı 

performans optimizasyonu bilgisine sahip olmak, 

• Veri analizi, veri normalizasyonu, veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Analiz ve tasarım yapabilme becerisine sahip olmak, 

• Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, 

XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

Tercihen 

• UML dilinde bilgi sahibi olmak, 

• C# ve MVC teknolojilerinde bilgi sahibi olmak. 

• Microsoft’un veritabanı üzerine sertifikalarından birine sahip olmak, 

B.2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (I. GRUP) 

(2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

Aranan Nitelikler: 

• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör) yazılım geliştirme 

alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak ve çalıştığını belgelendirmek, 

• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

• C#, MVC ve Entity framework konusunda ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve 

yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

• Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak, 

• T-SQL dili ile SQL programlama yapabilen, bu konularda tecrübeli ve veri tabanı 

performans optimizasyonu bilgisine sahip olmak, 

Tercihen 

• Microsoft'un yazılım ile ilgili aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip 

olduğunu belgelemek; 

1. MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate sertifikası, 

2. MCSD: Microsoft Certified Solution Developer sertifikası, 

3. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası, 

• Veri tabanı tasarımı ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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• İş zekâsı ve veri ambarı iyileştirme/geliştirme süreçlerine hâkim, iş zekâsı araçlarından 

en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

B.3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (II. GRUP) 

(2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

Aranan Nitelikler: 

• Kurumsal yazılım (.NET) projelerinde en az 4 (dört) yıl görev yapmış olmak ve 

çalıştığını belgelemek. 

• .NET Framework, ASP.NET, C#, WPF, MVC konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 

• Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, İlişkisel veri tabanı 

yönetim sistemleri konusunda deneyimli, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri 

konularında deneyimli, MS-SQL ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak. 

• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 

• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 

• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 

• Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

Tercihen 

• Merkezi Bütçe Projelerinde tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir. 

• MCSD: Microsoft Certified Solution Developer, 

• MCPD: Microsoft Certified Professional Developer sertifikalarına sahip olmak tercih 

sebebidir. 

2. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE İSTENEN BELGELER 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.  

Başvurular, Başkanlığın http://www.sbb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. 

Başvurular 15/04/2019 tarihinde başlayacak ve 29/04/2019 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. 

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: 

 

   BELGE  AÇIKLAMA 

 a) Özgeçmiş El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş. 

 b) Mevcut Görünümü 

Yansıtan Vesikalık 

Fotoğraf 

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf. 

 c) Mesleki Çalışma 

Sürelerini Gösteren 

Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü ve 

çalıştığı kurumdan alacağı ilanın genel şartlar bölümünün c 

bendinde belirtilen sürelerde bilişim personeli olarak çalıştığını 

gösterir belge, 

2) Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalışılan süreler 

için kurumdan alınacak belge,  

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti 

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.  

ç Programlama Dil 

Belgesi 

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini 

belgelemek. 
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d) Mesleki Tecrübe 

Şartını Gösteren 

Belgeler  

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki 

tecrübe şartının “BELGELENMESİ” talep ediliyorsa bu 

belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, 

çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin 

kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi 

bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.  

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda 

hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya 

yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak 

imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan 

kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile 

pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor 

olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, 

sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu 

bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle 

iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin 

doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu 

geçersiz sayılacaktır. 

e) KPSS Sonuç 

Belgesi 

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da 

bilgisayar çıktısı. 

f) Yabancı Dil Belgesi Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren 

belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. 

g) Mezuniyet Belgesi Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik 

belgesi. (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik 

başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.) 

(Tercihen uygulama kolaylığı açısından adayların e-Devlet’ten 

alınan barkodlu çıktıları sunması beklenmektedir.) 

h) Erkek Adaylar için 

Askerlik ile İlişiği 

Bulunmadığına 

İlişkin Belge 

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya 2019 yılı 

sonuna kadar askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir 

nitelikte olacaktır. (Tercihen uygulama kolaylığı açısından 

adayların e-Devlet’ten alınan barkodlu çıktıları sunması 

beklenmektedir.) 

ı) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar 

ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış 

olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği 

sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız 

tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların 

doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve 

doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin 

sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve 

belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu 

sertifika dikkate alınmayacaktır. 

i) Güvenlik 

Soruşturması ve 

Arşiv Araştırması 

Formu 

http://www.sbb.gov.tr adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 nüsha olarak 

bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Söz konusu form için 2 

adet fotoğraf getirilecektir. 

http://www.sbb.gov.tr/
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3.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun 

olarak başvuru yapan adaylardan sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS 

puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ataması yapılacak personel sayısının 10 (on) katı kadar 

aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ 

(Yabancı Dil Puanı × 0,30)]) 

b) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) 

olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 

0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

c) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip 

adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir. 

ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, pozisyonlar itibariyle alınacak sözleşmeli bilişim 

personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda 

pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı adayın olmaması halinde, ihtiyaç 

durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi http://www.sbb.gov.tr 

adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel 

şartlarda belirtilen tüm konulardır. 

5. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Sözlü/uygulamalı sınav, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Necatibey Cad. 110/A 

Yücetepe/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav 15 Mayıs 2019 tarihinde 

başlayacaktır. Ayrıntılı sınav takvimi başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün http://www.sbb.gov.tr 

adresinden duyurulacaktır. 

b) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

c) Sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

Başarılı sayılanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sınav başarı sırası 

oluşturulacaktır. 

6. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 7 (yedi)’dir. 

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak 

http://www.sbb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 

c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde 

posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 

(on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve 

istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 

ç) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden 

itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen 

sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle 

ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.  

http://www.sbb.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/
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d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların 

işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

e) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların 

sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

f) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde 

Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar 

dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü 

içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak 

bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda 

güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi http://www.sbb.gov.tr adresinde yeniden ilân 

edilecektir. 

7) ÜCRET  

Aylık brüt sözleşme ücreti, en fazla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan 

ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

7.1. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

 

 

Bilişim Personeli 

Pozisyonu 

Aylık Brüt Sözleşme 

Ücreti Katsayı Tavanı 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Aylık Brüt 

Sözleşme 

Ücreti Tavanı* 

(TL) 

1 Veri Analizi, Geliştirme ve Raporlama 

Uzmanı 

2 katına kadar 3 

12.744,98-TL 
2 Yazılım Geliştirme Uzmanı (I.GRUP) 2 katına kadar 2 

3 Yazılım Geliştirme Uzmanı (II. GRUP) 2 katına kadar 2 

TOPLAM 7 

 

* Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi 

uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca 

bir ödeme yapılamaz. 

 

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

8.1. Adres Bilgileri 

T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

Necatibey Cad. 110/A Yücetepe ANKARA – TÜRKİYE 

E-posta: pdb@sbb.gov.tr 

www.sbb.gov.tr  

8.2. Telefon Bilgileri 

0312 294 5215 - 5245 

İlanen duyurulur. 3492/1-1 

mailto:pdb@sbb.gov.tr
http://www.sbb.gov.tr/
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik, Hukuk, 

İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerine aşağıda belirtilen Anabilim 

Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Prof. Dr. ve Dr. 

Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi / 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bölüm / 

Program Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 
Makine 

Mühendisliği 

Makine Teorisi 

ve Dinamiği 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Maden İşletmesi 

Anabilim Dalında almış 

olmak, Makine Teorisi ve 

Dinamiği alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Hukuk 

Özel Hukuk 

Medeni Hukuk 
Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Medeni Hukuk 

Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Milletlerarası 

Özel Hukuk 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Milletlerarası 

Özel Hukuk Anabilim 

Dalında almış olmak, bu 

alanda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Kamu 

Hukuku 

Anayasa 

Hukuku 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Anayasa 

Hukuku Anabilim Dalında 

almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

İşletme 

(İngilizce) 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Yönetim ve 

Organizasyon Anabilim 

Dalında almış olmak, bu 

alanda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Eğitim 
Yabancı 

Diller Eğitimi 

Arapça 

Öğretmenliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Arap Dili ve 

Belagatı Anabilim Dalında 

almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat Tarih 
Yakınçağ 

Tarihi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Yakınçağ Tarihi 

Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

 3541/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddelerine ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 

statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADET 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Profesör 1 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ : 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

*Bilimsel yayınlarını, 

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

*Not ortalamalarını gösterir trascriptlerini, 

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili 

Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 

 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00 3588/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm 

Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

İstenen belgeler: 

1 - Başvuru Formu * 

2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu* 

3 - Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için) 

4 - Akademik Değerlendirme Belgesi ** 

5 - Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma 

eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, 

icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve 

biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) 

adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, 

doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet 

dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel 

Daire Başkanlığına,  

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme 

Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya 

onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki 

belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul 

müdürlüğüne,  

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları 

gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve 

belgelendirilmesi şarttır. 

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler 

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr 

adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama 

kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan 

dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir. 

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma 

hakkı Kurumumuza aittir. 

İlgililere duyurulur. 
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Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Program 

Kadro 

Un. Ad. Der Açıklama 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finans 

Uluslararası 

Finansman 
Profesör 1 1 

Konut fiyatlarının analizi, piyasa etkinliği, firma 

değerlemesi konularında çalışmaları olmak. 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finans 

Uluslararası 

Ticaret 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Ekonomik eşitsizlikler, döviz kuru geçişkenliği, 

ülkeler arası gelir yakınsaması konularında 

çalışmaları olmak 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri Doçent 1 1 

Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din 

Felsefesi Bilim Dalında almış olmak, Din ve Estetik, 

Tanrı ve Özgürlük, Kötülük sorunu gibi Din Felsefesi 

konularında çalışmaları olmak 

Temel İslam 

Bilimleri 
Hadis Doçent 1 1 

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis 

Ana Bilim Dalında almış olmak, Hadiste metin 

tenkidi alanında çalışmaları olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları Profesör 1 1 

Retina uvea ve nörooftalmoloji alanlarında 

çalışmalara sahip olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Cinsel eğitim tedavi ve araştırma derneği (CETAD) 

sertifikasına sahip olmak, Nörokognitif işlevler 

alanında çalışmalara sahip olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji Profesör 1 1 

Nöropatik ağrı konusunda deneyimi ve ilgili alanda 

kullanılan skalalar konusunda çalışmalara sahip 

olmak 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi Doçent 1 1 

Tıp Anatomi alanında yüksel lisans ve doktorasını 

yapmış olmak, Kemik doku biyomekaniği konusunda 

çalışmaları olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doçent 1 1 
Analitik yönelimli psikoterapi ve oyun terapisi 

eğitimi almış olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları / 

Çocuk 

İmmünolojisi ve 

Alerji Hastalıkları 

Doçent 1 1 
Besin allerjisi konusunda çalışmaları olmak, Çocuk 

alerjisi yandal uzmanı olmak 
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Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları / 

Çocuk 

Gastroenterolojisi 

Doçent 1 1 

Çocuk Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, 

Karaciğer transplantasyonu, karaciğer transplantasyonu 

öncesi ve sonrası çocukların takibi konusunda 

deneyimi olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 

İnterstisyel akciğer hastalıkları ve KOAH’ın 

hemoreolojiye ve göze etkileri konusunda çalışmalara 

sahip olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları / 

Gastroenteroloji 
Doçent 1 1 

İç Hastalıkları Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, 

Belgelendirmek şartıyla ERCP ve Endoskopik 

Ultrasonografi uygulaması konusunda yetkin olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 5 

EBU (european board of urology) sertifikası olmak. 

Ciddi yanık travması olan hastalarda hastane kaynaklı 

idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve risk faktörleri 

konularında çalışması olmak. 

Transvezikal prostat rezeksiyonunun uygulanabilirliği 

ve postoperatif komplikasyonlara etkisi konularında 

çalışmaları olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları / 

Hematoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında yandal 

uzmanı olmak, Demir tedavisinde dirençli demir 

eksikliği anemisi ve artmış vitamin B12 düzeyi ile 

ilgili çalışmaları olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları / 

Gastroenteroloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

İç Hastalıkları Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, 

Belgelendirmek şartıyla ERCP ve Girişimsel 

Endoskopik İşlemleri, Argon Lazer Plasma 

Koagülasyon uygulaması konusunda yetkin olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları / 

Endokrinoloji ve 

Metabolizma 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

İç Hastalıkları Endokrinoloji alanında yandal uzmanı 

olmak, Obezite-metabolik sendrom tiroid hastalıkları 

ile ilgili genetik çalışmalar ve karaciğer hastalıkları 

ile ilgili çalışmaları olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 5 

Koroner yavaş akım EKG bulguları ve bağlantılı 

değişkenler konusunda çalışmalar yapmış olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 5 

Adli psikiyatri alanında çalışmak ve adalet eğitim 

programında eğitim görmüş olmak, Destekleyici 

psikoterapi eğitimini tamamlamış olmak 
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

Genel Şartlar 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

Özel Şartlar 

(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 

otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma 

görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi 

öğrencisi olmak şartı aranır. 

(2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 

mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

Muafiyet 

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru Dilekçesi 

2) Özgeçmiş 

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4) Fotoğraf (1 adet) 

5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi 

6) Öğrenci Durum Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 

7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 

8) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi 

9) Lisans Transkript (Onaylı Sureti) 

10) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 

11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 

AÇIKLAMALAR 

* E-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri 

başvurularda kabul edilecektir. 

* Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime, Rektörlük kadrosu başvuruları 

Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine 

kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz 

sorumlu değildir. 
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* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde 

birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 

* Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri 

gerekmektedir. 

 

SINAV TAKVİMİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.04.2019 

Son Başvuru Tarihi : 29.04.2019 

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 03.05.2019 

Giriş Sınavı Tarihi : 09.05.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 15.05.2019 

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr 

 

BİRİM 

ANABİLİM 

DALI UNVAN DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Diyetetik Arş. Gör. 7 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültelerinin, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Geleneksel 

ve Tamamlayıcı Tıp Anabilim 

Dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
Bina Bilgisi Arş. Gör. 7 1 

Mimarlık Bölümü lisans 

mezunu olmak. Alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 
İslam Tarihi Arş. Gör. 7 1 

İlahiyat Fakültesi lisans 

mezunu olmak. İslam Tarihi 

Bilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

Mehmet 

Tanrıkulu Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk 

Gelişimi 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bölümü lisans 

mezunu olup, aynı alanda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Alanında lisans 

mezuniyetinden sonra en az 8 

yıl deneyim sahibi olmak. 

Rektörlük _ 

Öğr. 

Gör.(Zorunlu 

Ortak Ders) 

5 1 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenliği veya Türkçe 

Öğretmenliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. Türkçe eğitimi 

programında tezli yüksek 

lisans mezunu olup, bu alanda 

doktora yapıyor olmak. 

Yabancı Dil Olarak 

Türkçe’nin Öğretimi 

Sertifikasına sahip olup, lisans 

mezuniyeti sonrasında 

yükseköğretim kurumlarında 

ders verme deneyimine sahip 

olmak. 
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden: 

REKTÖRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 

ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik 

Görevlisi, Isıtma ve Havalandırma Cihaz Operatörü, Bilgisayar Teknolojileri Teknisyeni, 

Elektrikçi, Bahçıvan, Şoför, Engelli İşçi (Temizlik Görevlisi) ve Eski Hükümlü veya Terörle 

Mücadelede Malul sayılmayacak şekilde yaralanan (Temizlik Görevlisi) olarak çalıştırılmak üzere 

sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 

Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen 

veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR 

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

c) İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak, 

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

e) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 

verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı bulunmamak, 

f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 

örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

g) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

h) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 

i) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 

j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, şartları aranır.  

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak 

• 18 – 45 yaş arasında olmak 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve 

Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak 
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• 18 – 45 yaş arasında olmak 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZI OPERATÖRÜ 

•En az 8 (Sekiz) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve 

çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak 

• 18 – 35 yaş arasında olmak 

• Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kurumlardan alınan Isıtma ve 

Doğalgaz İç Tesisat Yapım, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı ve Doğalgaz Polietilen Boru 

Kaynakçısı sertifikalarına sahip olmak. 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ TEKNİSYENİ 

• En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve 

çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek 

• TUBİTAK ULAKBİM tarafından düzenlenen Pardus ve GNU/LINUX Sistem Yönetimi 

Eğitimi 

Sertifikasına Sahip olmak 

• IP Güvenlik Kamera sistemleri güvenlik sertifikasına sahip olmak 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak 

• Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile ilgili bölümlerinden 

mezun olmak 

• 18 – 30 yaş arasında olmak 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

ELEKTRİKÇİ (Genel) 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak 

• Öğretim Kurumlarının Elektrik ve Elektronik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak 

• En az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve 

çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek 

• 18 – 45 yaş arasında olmak 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

BAHÇIVAN İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• Bahçıvan olarak en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK 

hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak 

• 18 – 35 yaş arasında olmak 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

ŞOFÖR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak 



15 Nisan 2019 – Sayı : 30746 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

• En az 8 (Sekiz) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve 

çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek 

• Src 2 ve Src 4 Belgesine Sahip olmak 

• En az D sınıfı ehliyet sahibi olmak 

• 18 – 40 yaş arasında olmak 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK OLAN ENGELLİ İŞÇİ 

İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak 

• Engelli işçi olarak çalışma talebinde bulunanların en az %40 engelli olduğuna dair tam 

teşekkülü sağlık kurulundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmek 

• 18 – 40 yaş arasında olmak 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK OLAN ESKİ HÜKÜMLÜ 

VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLAR 

İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• En az İlköğretim okul mezunu olmak 

• Terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı 

• Eski hükümlü olarak başvuranlar ise İlgili Savcılıkça düzenlenmiş olan Eski hükümlülük 

belgesi 

• 18 – 40 yaş arasında olmak 

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata 

alınacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 25/04/2019 -

26/04/2019 tarihleri arasında Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 

06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 

Üniversitesi’ne elden teslim edeceklerdir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim 

etmeyen yada eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır. 

KURA TARİHİ VE YERİ 

30/04/2019 tarihinde saat 10:30’ da Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. 

Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel 

Sanatlar Üniversitesinde yapılacaktır. 

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ 

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Ankara Müzik ve 

Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin https://www.mgu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu 

duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat 

yapılmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR 

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
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2. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek 

koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul 

edilmeyecektir. 

3. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü 

miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların 

belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü 

miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. 

4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 

adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 

5. İŞ-KUR tarafından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bildirilen aday 

listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.mgu.edu.tr 

internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara 

herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

8. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 

göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından 

belirlenecektir. 

 

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 

ÇALIŞTIRILACAĞI İL MESLEK ÜNVANI ADEDİ 

Ankara Temizlik Görevlisi 27 

Ankara Güvenlik Görevlisi 30 

Ankara Isıtma ve Havalandırma Cihazı Operatörü 1 

Ankara Bilgisayar Teknolojileri Teknisyeni 1 

Ankara Elektrikçi 1 

Ankara Bahçıvan 1 

Ankara Şoför 1 

Ankara Engelli İşçi (Temizlik Görevlisi) 2 

Ankara 
Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul 

sayılmayacak şekilde yaralanan (Temizlik Görevlisi) 
1 

TOPLAM 65 

 3437/1-1 



15 Nisan 2019 – Sayı : 30746 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-63 ve 8397-64 sayılı 

kararları ile, LPG-BAY/941-54/14468 sayılı lisans sahibi Gülseren Mahallesi Plevne Caddesi 

No:266(Ada:37636, Pafta: -, Parsel:6) Mamak-Ankara adresinde mukim Ankara Has Turizm 

İnşaat Oto Kiralama İletişim Nakliye Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 02.03.2015 ve 17.04.2015 tarihlerinde yapılan denetimlerde tesiste ilan 

panosunda ilan edilen fiyatın pompa fiyatından farklı olması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

bahse konu kişi hakkında 419.205,-TL ve 419.205,-TL olmak üzere toplam 838.410,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 

kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 

iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 838.410,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3482/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Akköprü Mahallesi No:190 Özalp Yolu Üzeri 5. Km. Merkez / Van adresinde 3/5/2013 ve 

BAY/939-82/32251 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Atilla Özğan’nin, 

28.02.2017 tarihinde Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman 

bulundurma ve Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine 

müdahale edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 

başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Atilla Özğan nezdinde 17/12/2018 tarihli ve 56881 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 28/12/2018 tarihli ve 2170 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Alipaşa Mah. Güneri 2 Sokak Dış Kapı No:5a İç Kapı No:A İpekyolu / Van adresine 

gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 

yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun14.02.2019 tarihli ve 8436-6 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5729-1/35875 lisans sahibi“Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi No:56 İstanbul” 

adresinde mukim Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi 

tarafından işletilen tesiste mezkur lisans sahibinin 2016 yılı içerisinde yapılan denetimde sahip 

olduğu lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet gösterdiğinin ve lisans sahibinin Kanuna 

karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle,11/01/2018 tarihli 

ve 7642-8 sayılı Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans 

sahibinin söz konusu mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup bahse konu kişi 

hakkında toplam 422.879,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının 

5015 sayılı sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu 

DAĞ/5729-1/35875 sayılı lisansın iptal edilmesine karar verilmiştir.Ancak, söz konusu Kurul 

Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 422.879,-TL, tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/3/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Eminpaşa Mah. İpek Yolu Bulvarı Kapı No:420/A Edremit/Van adresinde 04.11.2015 ve 

BAY/939-82/36136(söz konusu lisans 09.08.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Diyarpet İnşaat Turizm Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, 31/07/2017 tarihinde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon 

sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapmak ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Diyarpet İnşaat Turizm Akaryakıt Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi nezdinde 2/8/2019 tarihli ve 7467 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 25/02/2019 tarihli ve 289 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Eminpaşa Mah. İpek Yolu Bulvarı Kapı No:420/A Edremit/VAN adresine 

gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 

yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.02.2019 tarihli ve 8446-20 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4754-2/33544 lisans sahibi “Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi No:10/5 Gebze Kocaeli” 

adresinde mukim Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.08.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon 

sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmamasına rağmen bayinin akaryakıt ikmalinde bulunması ve 

Kuruma aykırılık bildiriminin yapılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 

hakkında toplam 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 

söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 

tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 972.717,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/5/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-23 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5045-1/34311(söz konusu lisans 31.12.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Fatih 

Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 Ümraniye 

İstanbul” adresinde mukim Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 

işletilen tesiste yapılan denetimde 2018 yılı Ocak-Nisan-Mayıs-aylarında izin bedeli yatırmadan 

ve izin almadan dağıtıcılar arası akaryakıt satış işlemi yaptığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.220.624,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-45 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/35470(söz konusu lisans 21.06.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 

“Gedelek Mahallesi No:27 Açmalar Mevkii (sanayi Sitesi) Orhangazi Bursa” adresinde mukim 

Esçelik Petrol Ürünler Nakliye İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 

işletilen tesiste 12.05.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 

göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/7/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

1. Organize Sanayi Bölgesi 5 Nolu Cadde No:1/A Şehitkamil / Gaziantep adresinde 

01/14/2010 ve MYĞ/2396-2/27074 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Force 

Madeni Yağlar Organik Gübre Ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 08/01/2012 

tarihinde lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 

01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Force Madeni Yağlar Organik 

Gübre Ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 13/02/2019 tarihli ve 8185 sayılı 

Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 22/02/2019 tarihli ve 286 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Megasus Cad. C Blok No:6/4 Sarıçam/Adana 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8415-5 sayılı kararı ile, 

Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu Üzeri İstasyon Karşısı Bahçe-Osmaniye adresinde 

mukim, LPG-BAY/941-54/16344 sayılı lisans sahibi Güven Uluslararası Nakliyat İhracat İthalat 

Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 19.02.2018 tarihinde yapılan denetimde 

istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 105.205,TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince mevzuata 

aykırılık durumunun devam etmesi sebebiyle piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak 

durdurulmasına ve geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde 

geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine 

karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı’nın adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine 

gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle karar Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 105.205,TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3482/9/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.12.2018 tarihli ve 8313-54 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/16619 lisans sahibi Hazal Ravza Petrol Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık 

Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07/10/2017 tarihinde 

yapılan denetimde İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması 

fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri uyarınca hazırlanan Başkanlık Oluru, Soruşturma Raporu, lisans sahibinden istenen 

yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından 

değerlendirilmiş olup, adı geçen kişi hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar 

verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyet 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-18 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/35831(söz konusu lisans 05.12.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 

“Belpınar Mahallesi Belpınar Sokağı No:156 Çifteler Eskişehir” adresinde mukim İntegrar Petrol 

Endüstriyel Hırdavat Tekstil Dış Ticaret Ltd.şti. tarafından işletilen tesiste 22.08.2016 tarihinde 

yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı 

çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 

kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 

ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/11/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2, Kadıköy İstanbul adresinde 

20/09/2012 ve DAĞ/4030-1/31527(söz konusu lisans 24.03.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) 

sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim 

Şirketi’nin, tescilli markası altında faaliyet gösteren bayisi (Lisansı 17.04.2018 tarihinde 

sonlandırılan) 04.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32363 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Kardelen Petrolcülük Demirçelik İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin 2015 yılında lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi 

sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yaptığına ilişkin Kuruma bildirimde 

bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 02/18/2019 tarihli 

ve 8821 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 03/01/2019 tarihli ve 297 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal/İstanbul adresine 

gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 

yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2, Kadıköy İstanbul adresinde 

20/09/2012 ve DAĞ/4030-1/31527sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Dağıtıcı 

Lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi'nin tescilli markası altında faaliyet 

gösteren bayisi (Lisansı 17.04.2018 tarihinde sonlandırılan) 04.04.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32414 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kardelen Petrolcülük Demirçelik 

İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2015 yılında lisansı ile tanınan 

haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik 

faaliyeti yaptığına ilişkin Kuruma bildirimde bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle,5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret 

Anonim Şirketi nezdinde 18/02/2019 tarihli ve 8932 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 01/03/2019 tarihli ve 298 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal/İstanbul adresine 

gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 

yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/13/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-28 ve 8397-29 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/26347(söz konusu lisans 20.03.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans 

sahibi “Adalet Mah. Mahallesi Konya Caddesi Caddesi Karapınar Konya” adresinde mukim 

Karapınar Akaryakıt Ürünlerı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

17.01.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve lisansı ile 

tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen 

bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında her bir fiil 

için 100.521,-TL olmak üzere toplam 201.042,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 

gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 201.042,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Eskişehir Ankara Karayolu 34. Km. Yenikapan Köyü Mevkii Odunpazarı Eskişehir” 

adresinde 03.02.2005 tarih ve BAY/432-140/01070 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile 

faaliyette bulunan Kim-Nak Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait istasyonda 

08.12.2016 tarihinde başlayan denetim çerçevesinde 09.12.2016 tarihinde yapılan aramada 1 

numaralı akaryakıt tankının probe’unda metal kelepçe, 4 numaralı akaryakıt tankının probe’ unda 

plastik kelepçe bulunduğunun tespit edildiği dolayısıyla akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar 

tank, düzenek, ekipman bulundurulduğunun tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Şirket hakkında 17.01.2019 tarih ve 2847 sayılı Başkanlık Makamı Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 18.01.2019 tarih ve 183 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

Şirket’in yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi olan “Eskişehir Ankara 

Karayolu 34. Km. Yenikapan Köyü Mevkii Odunpazarı Eskişehir” adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacaktır. 3482/15/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-16 ve 8397-17 sayılı 

kararları ile, BAY/432-140/01070 (söz konusu lisans 03.05.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) 

lisans sahibi “Eskişehir Ankara Karayolu 34. Km. (Ada:- , Pafta:- , Parsel:- ) Merkez Eskişehir” 

adresinde mukim Kim-Nak Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

08.12.2016 ve 09.12.2016 tarihlerinde yapılan denetimlerde yeterli şart ve seviyede ulusal markır 

içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sistemine 

müdahale ederek ve otomasyon sistemi sağlıklı çalışmadığı halde akaryakıt hareketine konu 

eylem gerçekleştirerek lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi fiilerinin tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 1.208.229,-TL ve 84.575,-TL olmak üzere toplam 

1.292.804,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu 

Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.292.804,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/16/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-24 sayılı kararı ile, 

DAĞ/7220-5/38846(söz konusu lisans 13.09.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 

“Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 Daire:22 Maltepe İstanbul” adresinde mukim Maxi 

Enerji Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste tarihinde yapılan denetimde 2018 yılı Ocak-

Nisan-Mayıs-Haziran aylarında izin bedeli yatırmadan ve sonrasında izin talebinin Kurulca 

reddedilmesine rağmen dağıtıcılar arası akaryakıt satış işlemi yaptığı fiilinin tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.220.624,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/17/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-60 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/17392(söz konusu lisans 12.03.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans 

sahibi Tirkeş Mahallesi Tirkeş Sokağı No:501 Saruhanlı-Manisa adresinde mukim Mevlütoğulları 

Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 03.06.2017 tarihinde 

yapılan denetimde istasyonda LPG yetkili işletme personeli sertifikası olmayan personel 

çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 91.907,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 91.907,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3482/18/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-27 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4876/33837(söz konusu lisans 23.02.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “İ.o.s.b. 

Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş Ve Ticaret Merkezi 3c Blok No:128 Başakşehir 

İstanbul” adresinde mukim Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından 

işletilen tesiste 11.05.2016 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 

sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.026.994,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.026.994,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/19/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-61 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/13683(söz konusu lisans 08.01.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans 

sahibi Aşağı Mahallesi No:125 Gökgöz Köyü Pamukova-Sakarya adresinde mukim Nisan Petrol 

Kuyumculuk Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli 

Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumruluk Sigortası yaptırmamak fiilinin tespit 

edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.766,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.766,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3482/20/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-20 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4286-2/32224(söz konusu lisans 12.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 

“Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No:4 Muyar Plaza Kat:8 D:54 Ümraniye İstanbul” 

adresinde mukim Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 14.03.2017 

tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi 

ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

bahse konu kişi hakkında toplam 1.066.327,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.066.327,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/21/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Doğal gaz dağıtım şirketi Akmercan Mardin Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’nden alınmış 11/05/2017-15 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi 

7300402943 vergi kimlik numaralı Pisagor Müh. Dan. İnş. Bil. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. 

firmasının, dağıtım şirketinin bilgisi dışında gazlı hatta müdahalede bulunması fiilinin 4646 sayılı 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 22 

nci maddesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul 

Kararının 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir 

şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci 

maddesi ile 12/01/2017 tarihli ve 6864-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili kişi hakkında 

04/03/2019 tarihli ve 11272 sayılı Başkanlık Oluru ile doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiştir. 

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 nci maddeleri kapsamında 

hazırlanmış olan 13/03/2019 tarihli ve 325 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak 

üzere ilgili kişiye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, ilgili kişinin yapacağı yazılı savunmanın işbu tebliğin 

yayım tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği ve süresi 

içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/22/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarihli ve 8435-75 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/16405(söz konusu lisans 01.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans 

sahibi E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No:128 Çerkeş-Çankırı adresinde mukim Platinium 

Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 09.04.2018 tarihinde yapılan 

denetimde söz konusu kişi süresi içinde kuruma herhangi bir savunma sunmamıştır fiilinin tespit 

edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 105.205,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 105.205,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3482/23/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-16 sayılı kararı ile, 

BAY/ 939-82/23353(söz konusu lisans 03.12.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “6 

Mıntıka Kemalpaşa Yolu No:1 Turgutlu Manisa” adresinde mukim Prestij Petrol Ve Nakliye 

Sanayi Ve Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 21.07.2017 tarihinde 

yapılan denetimde İlgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek fiilinin tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 

gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/24/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-26 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4479-1/32933(söz kunusu lisans 12.10.2018 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans sahibi 

“Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No:5/A Deluxıa Palace K:15 D:416 ATAŞEHİR 

İstanbul” adresinde mukim Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 

tarihinde yapılan denetimde 2018 yılı Ocak-Nisan-Haziran aylarında izin bedeli yatırmadan ve 

sonrasında izin talebinin Kurulca reddedilmesine rağmen dağıtıcılar arası akaryakıt satış işlemi 

yaptığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.220.624,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 3482/25/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Şanlıurfa Yolu Üzeri 30. Km adresinde 03/24/2005 ve BAY/467-191/10021 sayılı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şahinler Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt 

İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin, 13/04/2011 tarihinde ulusal marker seviyesi geçersiz 

ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi ile akaryakıtı tağşiş etmesi ile ilgili 

olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şahinler Petrol Ürünleri 

Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14/02/2019 tarihli 

ve 8305 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 22/02/2019 tarihli ve 287 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Duru Köyü Musabey Mezrası No:6 Lice/Diyarbakır adresine gönderilmesine rağmen 

ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 

içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 

Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/26/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

E-90 Karayolu Üzeri Ereğli Makası 13.km Tepeköy Karaağaç Mevkii Ulukışla / Niğde 

adresinde 06/21/2017 ve BAY/939-82/38665(Söz konusu lisans 07.05.2018 tarihinde 

sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Saygınlar Akaryakıt Dağıtım 

İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 03/14/2018 tarihinde Lisansı 

ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen 

bayilik faaliyeti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Saygınlar Akaryakıt Dağıtım İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Şirketi nezdinde 20/12/2018 tarihli ve 57676 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 28/01/2019 tarihli ve 210 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Aşağı Öveçler Mah. Lizbon Cad. No:6/4 Çankaya/Ankara adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 

gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 

Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/27/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Selamiçeşme Bağdat Caddesi No: 167/2 Çatırlı Apt. Daire: 4 Kadıköy/İstanbul adresinde 

11/09/2006 ve İHR/975-1/20522 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Sun Havacılık 

Ticaret Limited Şirketi’nin, 03/21/2011 tarihinde sahibi olduğunuz lisans ile kendinize tanınan 

haklar dışında faaliyette bulunduğunuzun ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet 

verdiğinizin tespit edilmiş olması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi nezdinde 25/01/2019 tarihli ve 4850 

sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 05/02/2019 tarihli ve 242 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Megasus Cad. C Blok No:6/4 Sarıçam/Adana 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3482/28/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Batman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kastamonu Üniversitesi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savunma ve Güvenlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


