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Kanun No. 4375

Kabul Tarihi: 29.7.1998

M A D D E 1. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu raporu ile yurtiçinde tedavilerinin mümkün
olmadığı tespit edilen subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve bunların
eşleri, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstehak çocukları ile erbaş ve
erler tedavi için yurtdışına gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi giderleri, Millî Savunma
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca ödenir. Ancak, yukarıda
belirtilen rapor, Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının onayı ile tekemmül eder.
M A D D E 2 . - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 30.5.1973 tarihli ve 5
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 209 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı (Millî Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından yetkili
kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanan
raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan devlet memurları ile bunların eşleri,
bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak çocukları tedavi için yurtdışına
gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. Yurtdışında tedavi müddeti
iki yılı geçemez. B u müddet içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan başka
yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği
takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık
ataşeliği veya misyon şefliğince hastanın kurumuna ve Sağlık Bakanlığına gönderilir. Bu işlem, her altı
ayda bir tekrarlanır.
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M A D D E 3 . - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
Geçici 139 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerden; Sağlık Bakanlığı (Türk Silâhlı
Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yetkili
kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca (Türk Silâhlı
Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Millî Savunma Bakanlığınca) onaylanan
raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılanlar, yurtdışında tedavi ettirilirler.
Bunların harcırah ve tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenir. Tedavi müddeti iki yılı
geçemez. Bu müddet içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan başka yapılan
tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde
ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık ataşeliği
veya misyon şefliğince T.C. Emekli Sandığına ve ilgisine göre Sağlık Bakanlığı veya Millî Savunma
Bakanlığına gönderilir. Bu işlem her altı ayda bir tekrarlanır.
M A D D E 4 . - 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Iç Hizmet Kanununun 68 inci maddesinin (a)
fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri
dikkate alınarak, yurtiçinde tedavilerinin mümkün bulunmadığına karar verilenlerin tedavi amacıyla
yurtdışına gönderilmesine ve bunlardan yurtdışı tedavi giderlerinin % 10'u oranında katılım payı
alınmasına ve söz konusu hükümlerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar, bu Kanunun yayımı
tarihini müteakip altı ay içinde, Millî Savunma Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet
Personel Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar
Kurulu Karan ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tespit edilir.
M A D D E 5 , - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 6 . - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 Ağustos 1998

T Ü R K SİLAHLI KUVVETLERİ P E R S O N E L K A N U N U N U N B A Z I
MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK Y A P I L M A S I N A V E B U
K A N U N A E K GEÇİCİ M A D D E L E R EKLENMESİNE
DAİR K A N U N

Kararı No. 4376

Kabul Tarihi: 29.7.1998

M A D D E 1. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin başlığı ve birinci
fıkrası ile bu fıkranın 9.8.1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
II. - Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreve atananların
yükümlülükleri
Subay ve astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs, staj için ve sürekli göreve atanma nedeniyle
yurt dışına gidenlerle, Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri
aşağıda gösterilmiştir.
b) Subay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda
öğrenim yapanlarla, meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli göreve atanan subay ve
astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.
Yurt dışı sürekli görevi nedeniyle hizmet yükümlülüğü bulunan subay ve astsubaylardan yaş
haddinden ve kadrosuzluktan emekli edileceklere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.
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M A D D E 2. - 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
e) Subay ve astsubaylara, bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye
girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir
hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en
çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir. Aylıksız
izin süresi mecburî hizmet süresinden sayılmaz.
M A D D E 3. - 926 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin 29.7.1983 tarihli ve 2870 sayılı Kanunla
değişik (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Bayan subaya doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta
müddetle izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Ayrıca
istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izin süresi mecburi hizmet
süresinden sayılmaz.
M A D D E 4. değiştirilmiştir.

926 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

Evli bulunan subaylara ve astsubaylara her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan
veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına
ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.
M A D D E 5. - 926 sayılı Kanunun 19.12.1996 tarihli ve 568 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile değişik Ek 17 nci maddesinin (A) fıkrasının tazminat oranlarından sonra gelen paragrafı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı görevleri ile
bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş
kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek
gösterge dahil) brüt tutarının % 15'i oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.
M A D D E 6. - 926 sayılı Kanuna 29.7.1983 tarihli ve 2870 sayılı Kanunla eklenen Ek 20 nci
madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 20. - Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına
gönderilenlerin subay, astsubay veya memur olan eşlerine hizmet safahatları süresince her defasında bir
yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî
Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma
Genel Komutanlığına bağlı olanlara Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca,
Silahlı Kuvvetler bünyesinde olmayan memurlara ise yetkili kurumlarınca verilir.
İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. izin süresinin bitiminde
görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.
Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe
terfii işlemleri yapılmaz. Bu süre, bekleme sürelerinden ve mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez.
M A D D E 7. - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Geçici maddeler eklenmiştir.
E K GEÇİCİ M A D D E 73. - Türk Silahlı Kuvvetlerinden 31.12.1984 tarihi ile 3.7.1992 tarihleri
arasında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstehak olarak ayrılan astsubaylar ile
bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıktan, bu Kanunun ek 25 inci
maddesinde öngörülen şartlan haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az
olmamak üzere 1 inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelik aylık
ve ikramiye farkı ödenmez.
E K GEÇİCİ M A D D E 74. - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 29.9.1988
tarihli ve 3475 sayılı Kanunla eklenen ve Anayasa Mahkemesinin 24.4.1993 tarihli Resmî Gazetede
yayımlanan 31.12.1992 tarihli ve 1992/40 Esas, 1992/55 Karar sayılı karan ile iptal edilen terfide baraj
sistemine ilişkin hükümler nedeniyle, bir üst rütbeye terfi edemeyen subay ve astsubayların terfi
Yasama Bölümü Sayfa : 3
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edemedikleri süreleri yeniden değerlendirilir. Bunlara, 926 sayılı Kanunun emsallerine uygulanan terfi
şartlarına ilişkin hükümler uygulanarak terfiye hak kazananların terfileri yapılır ve yeni rütbe nasıpları
düzeltilir. Bu işleme emsallerine yetişinceye kadar sonraki yıllarda da devam edilir.
Yeni rütbe nasıp tarihlerine göre rütbe kıdemliliği onayı yapılması gerekenlerin, şartlan haiz iseler
rütbe kıdemlilikleri onanır. Kıdemlilik onaylan hak ettikleri tarihe götürülür.
Terfi ve rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların şartlan haiz iseler kademe intibakları yapılır.
Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük
haklan verilmez.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış olanlar
hakkında da bu hükümler uygulanır. Emekli aylıkları yeni rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademeye göre
düzeltilir. Ancak bu düzeltmeden dolayı maaş ve ikramiye farkları ile diğer özlük haklan verilmez.
Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
Bu Kanuna göre emekli aylıkları düzeltilenlerden emekli keseneği ve kurum karşılığı farkı alınmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışanlara, emekli oldukları
tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır.
Mahkeme karan gereğince terfi işlemleri yapılanlara geriye dönük ödenmiş olan maaş, maaş farkı
ve diğer özlük haklan geri alınmaz.
E K GEÇİCİ M A D D E 75. - 926 sayılı Kanunun bu Kanun ile değişik 113 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde öngörülen ek hizmet yükümlülüğü, halen yurt dışında sürekli görevde
bulunanlar için, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçecek süre ile sınırlı olmak üzere uygulanır.
M A D D E 8. - Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesi 21.12.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
M A D D E 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 Ağustos 1998

S E K İ Z İ L Ç E V E ÜÇ İL K U R U L M A S I V E 190 S A Y I L I K A N U N H Ü K M Ü N D E
KARARNAMENİN E K İ C E T V E L L E R D E DEĞİŞİKLİK Y A P I L M A S I H A K K I N D A
K A N U N HÜKMÜNDE K A R A R N A M E D E D E Ğ İ Ş İ K L İ K Y A P I L M A S I V E B U
K A R A R N A M E Y E GEÇİCİ M A D D E L E R EKLENMESİNE DAİR K A N U N

Kanun No. 4377

Kabul Tarihi: 30.7.1998

M A D D E 1. - 6.6.1995 tarihli ve 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 6 sayılı listeye ve
11 sayılı listenin Attınova İlçesi kısmına Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Merkez Bucağına bağlı
Geyikdere Köyü dahil edilmiştir.
- Aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında zikredilen 11 sayılı
listeden Altınova İlçesi mevcut kasaba ve köyleriyle birlikte çıkarılmıştır.
M A D D E 2 . - 5 5 0 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ M A D D E 6. - Altınova İlçesinin Yalova veya Kocaeli İllerinden hangisine bağlanacağı 6
sayılı listede yazılı yerleşim birimleri ile Altınova Belediye sınırlan içinde yapılacak halkoylaması ile
belirlenir. Halkoylaması sonucu kesinleştikten sonra başkaca bir işlem yapılmaksızın Altınova İlçesi,
lehinde fazla oy çıkarı İl'e bağlanır.
GEÇİCİ M A D D E 7 . - 6 sayılı listede yazılı yerleşim birimlerinin Altınova veya Karamürsel
ilçelerinden hangisine bağlanacakları, bu birimlerde Geçici 6 ncı madde çerçevesinde yapılan
halkoylaması sonuçlan da gözönünde bulundurularak, ilçelerin coğrafî bütünlüğüne uygunluk
sağlayacak şekilde, halkoylaması sonucunun kesinleştiği tarihten sonraki bir aylık süre içerisinde
İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşterek kararnameyle belirlenir.
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GEÇİCİ M A D D E 8. - Halkoylaması bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden altmış günlük
süreden sonraki ilk pazar günü Altınova İlçe Seçim Kurulunca yapılır. Halkoylamalarında en son tespit
edilen sandık seçmen listesinde adları yazılı seçmenler oy kullanırlar.
GEÇİCİ M A D D E 9. - Altınova İlçesinin halkoylaması sonucu Kocaeli İline bağlanması
durumunda, bu ilçedeki Yalova İl Özel İdaresinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki
bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya.muamele ve hesaplan, menkul ve gayrimenkulleri, hak,
alacak ve borçlan ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, halkoylaması sonucunun
kesinleşmesini takip eden doksanıncı günden itibaren bağlanacağı il özel idaresine geçer ve bu tarihi
takip eden on günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır. Gayrimenkullerin tapu kayıtlan harçsız olarak
yeni ilin özel idareleri adına tashih ve tescil edilir. Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca işleme
gerek kalmaksızın halkoylaması sonucunun kesinleştiği tarih itibariyle Kocaeli İl özel İdaresine
devredilmiş sayılır. B u personelin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden doksan günlük süre
içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük haklan halen bağlı bulundukları Yalova İl özel İdaresince
karşılanır. Doksan günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu
süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu
ödemeyi yapmış olan Yalova İl Özel İdaresince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.
Yapılan halkoylaması neticesinde Altınova İlçesinin Yalova İline bağlanması sonucu çıkarsa, 1 inci
maddenin ikinci fıkrası ile bu maddenin yukarıdaki hükümleri uygulanmaz.
M A D D E 3. - B u Kanunun;
- 1 inci maddesinin ikinci fıkrası halkoylamasının kesinleştiği tarihten itibaren,
- Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
M A D D E 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 Ağustos 1998

T O P L A N T I V E GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ K A N U N U N U N BİR
MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK Y A P I L M A S I
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 4378

Kabul Tarihi: 30.7.1998

M A D D E 1. - 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun
23 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş,
sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya
yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve
benzeri maddeler ile yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşınarak veya bu
işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilerek veya
kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek
toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma ve kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş,
pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte sloganlar söylenerek
veya ses cihazları ile yayınlanarak,
M A D D E 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 Ağustos 1998
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ V E GÖREVLERİ
H A K K I N D A K A N U N U N BİR MADDESİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR K A N U N

Kabul Tarihi; 31.7.1998

Kanun No. 4379

M A D D E I. - 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Camilerin ibadete açılması ve yönetimi
Madde 35. - Cami ve mescitler Diyanet İşleri Başkanlığının izni ile ibadete açılır ve Başkanlıkça
yönetilir. Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde izinli veya izinsiz olarak ibadete
açılmış bulunan cami ve mescitlerin yönetimi üç ay içinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilir.
Diyanet İşleri Başkanlığınca buralara imkânlar nispetinde kadro tahsis edilir. Kadro tahsis edilinceye
kadar buralarda görev yapanların meslekî ehliyetleri ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
M A D D E 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 Ağustos 1998

İMAR K A N U N U N A BİR E K M A D D E EKLENMESİNE
DAİR K A N U N

Kanun No. 4380

Kabul Tarihi: 31.7.1998

M A D D E 1. - 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
E K M A D D E 2. - i m a r planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile
müstakbel ihtiyaçları gözönünde tutularak lüzumlu cami yerleri ayrılır.
İl, ilçe ve kasabalarda müftünün izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cami
yapılabilir.
Cami yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez.
M A D D E 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 Ağustos 1998
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S E Ç İ M L E R L E İ L G İ L İ B A Z I K A N U N L A R D A DEĞİŞİKLİK Y A P I L M A S I ;
T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM
M İ L L E T V E K İ L İ G E N E L SEÇİMLERİ V E BİRLİKTE
Y A P I L A C A K MAHALLÎ İDARELER G E N E L
SEÇİMLERİ H A K K I N D A K A N U N

Kanun No. 4381

Kabul Tarihi: 31.7.1998

M A D D E 1. - 18 Nisan 1999 Pazar günü birlikte yapılacak olan 21 inci Dönem Milletvekili ve
Mahallî İdareler Genel Seçimlerinin başlangıç tarihi 4 Ocak 1999'dur.
298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında düzenlenen seçime katılacak siyasî
partilerin tespit ve ilan tarihi 4 Ocak 1999 günüdür.
M A D D E 2 . - 1 8 Nisan 1999 günü yapılacak seçimlerde aday olabilmek için kanunen istifaları
veya görevlerinden ayrılmaları gerekenler 11 Ocak 1999 günü mesai bitimine kadar görevlerinden
ayrılma isteğinde bulunmadıkça aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
M A D D E 3. - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun
18 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
Seçmen sayısı 25 000'i aşan ilçelerde seçim evrakının dağıtım ve :toplanması, sandık kurul
başkanları ve en az bir üyenin eğitimi ile sandık kurullarından sonuçların- alınması ve birleştirilerek
bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna teslim görevini niyabeten yerine getirmek amacıyla, geçici ilçe
seçim kurulları oluşturulabilir. Bu kurullar bir başkanla altı üyeden oluşur. İl ve ilçe seçim
kurullarında görev almış yargıçlardan sonra gelen en yüksek dereceli yargıçlar kıdem ve yaş sırasına
göre bu kurullara başkanlık eder. Kurulun iki üyesi kurul başkanınca kamu görevlileri arasından
belirlenir. Dört üye ise dört yedeği ile birlikte 19 uncu madde esaslarına göre siyasî partilerden alınır.
Bu kurulların çalışma usul ve esasları, kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresi Yüksek Seçim
Kurulu tarafından kararlaştırılır.
M A D D E 4. - 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir,
ilçe seçmen kütük büroları ve il seçim kurulları için öncelikle adliye ve hükümet konaklarında
yeterli nitelikte yer ayırmakla Cumhuriyet Başsavcıları ile mülkî amirler görevlidir.
M A D D E 5. - 298 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 74. - Sandıkların konulacağı yerleri ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi için gerekli
tedbirleri ilçe seçim kurullarının denetiminde sandık kurulu tespit eder. Sandıkların konulacağı
yerlerin belirlenmesinde seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi gözetilir.
Özürlü seçmenlerin oylarım rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınır. Sandıklar okul
(özel okullar ve özel dersaneler dahil) avlusu ve salonların elverişli kısımları gibi genel yerlere,
yetmediği takdirde kiralanacak kahvehane, lokanta gibi yerlere konur. Kışla, karargâh, ordugâh gibi
askerî bina ve tesislerle karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına sandık konulamaz. Üçten
fazla sandık konulan binalarda bina sorumlularının görev esasları. Yüksek Seçim Kurulunca
belirlenir.
M A D D E 6. - 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Belediye Başkanlığı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasî
Partiler" ve bağımsız adaylar varsa "Siyasî Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin
altına seçime katılan siyasî partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından kur'a
esasına göre en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında tam yazı halinde adı, belirli
bir aralık veya çizgiden sonra, çapı 2 cm olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu
çizginin altına o partinin aday ad ve soyadları konulur.
f) İl genel meclisi ve bel :diye meclisi üyeleri seçimlerinde kullanılan birleşik oy pusulasına siyasî
parti adaylarının ad ve soyadları yazılmaz. Birleşik oy pusulası, isim listesi hariç, yukarıdaki
bentlerde yazılı şartlara uygun olarak hazırlanır.
Yasama Bölümü Sayfa : 7
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M A D D E 7. - 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesine birinci fıkradan sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Siyasî partiler, ön seçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde, toplam olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının % 5'ini aşmamak üzere, ilini, seçim çevresini, aday
listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim
Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez adayı gösterebilirler. Ön seçim ya da aday yoklaması
yapılmayan yerlerde, siyasî partilerin merkez yoklaması veya diğer usullerden biri veya bir kaçı ile
aday belirleme yetkileri saklıdır.
M A D D E 8. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 18 Nisan 1999 tarihine kadar olan süre içinde
siyasî partilerin tüzüklerinde gerekli düzenleme ve değişiklik yapma yetkisi partilerin merkezdeki
yetkili karar organlarına aittir.
GEÇİCİ MADDE 1. - Birlikte yapılmasına karar verilen 21 inci dönem Milletvekili ve Mahallî
İdareler Genel Seçimlerinde, seçim ve sandık kurullarına Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu
bulunan partilerden ve grubu bulunmamakla- birlikte son genel seçimlerde o yerde en çok oy alan
partiden birer üye alınır. Bu Kanunun yayımı tarihini takip eden bir ay içinde yukarıdaki esaslara
göre ilçe seçim kurulları yeniden oluşturulur.
GEÇİCİ MADDE 2 . - 2 1 inci dönem Milletvekili ve Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde
propaganda amacıyla bayrak. flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallelere aşılamaz.
Siyasî parti teşkilât binalarının önleri ile sadece miting süresince miting yapılan meydanlar bu
hükmün dışındadır. Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü
uygulanır.
G E Ç İ C İ M A D D E 3. - Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren üç
ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.
G E Ç İ C İ M A D D E 4. - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği
bulunduğu halde 21 inci dönem Milletvekili ve Mahallî İdareler Genel Seçimlerine hukukî veya fiilî
mazaretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü
maddesinde gösterilen para cezası beş milyon lira olarak uygulanır.
M A D D E 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 Ağustos 1998

T B M M Kararları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin
Yenilenmesine Dair
Karar No . 590
Karar Tarihi: 30.7.1998
Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimlerin, ma
halli idareler genel seçimleri ile birlikte 18 Nisan 1999 Pazar günü yapılmasına, Türkiye
B ü y ü k M i l l e t Meclisi Genel Kurulunun 30/7/1998 tarihli 131 inci Birleşiminde (11) ret
oyuna karşı (486) kabul oyuyla karar verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet .Meclisinin Tatile
Girmesine İlişkin
Karar No . 591
Karar Tarihi: 30.7.1998
Türkiye B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i ' n i n 31/7/1998 Cuma gününden başlamak ve 1/10/1998
P e r ş e m b e günü saat 15.00'de toplanmak üzere tatile girmesine, Türkiye Büyük Millet M e c 
lisi Genel Kurulunun 30/7/1998 tarihli 131 inci Birleşiminde karar verilmiştir.
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YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU
Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 98/11392
E k l i (I), (II), (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 28 kişinin Türk vatandaşlığının
kaybettirilmesi; İçişleri B a k a n l ı ğ ı ' n ı n 25/6/1998 tarihli ve 035305 sayılı yazısı üzerine, 403
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu nun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bendlerine göre, Ba
kanlar Kurulu'nca 29/6/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut Y I L M A Z
Başbakan
B. ECEVİT

İ. SEZGİN

E. AŞIK

H . ÖZKAN

Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. SEÇKİNER

I. SAYGIN

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. S. YILDIRIM

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. SERDAROĞLU

M.GÜRDERE

Prof. Dr. Ş. GÜREL

Prof. Dr. A . ANDİCAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

Dr. I. ÇELEBİ

M. YILMAZ

R. ŞAHİN

B. K A R A

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

Devlet Bakara

Devlet Bakanı

vlet Bak. ve Başb. Yrd.

C. K A V A K

E. AŞIK

M.TAŞAR

H. GEMİCİ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

M . BATALLI

O. SUNGURLU

M . BAŞESGİOĞLU

î. C E M

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Z. TEMİZEL

H. ULUĞBAY

Y. TOPÇU

H. İ. ÖZSOY

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

R. SERDAROĞLU

M . TAŞAR

Prof. Dr. N . ÇAĞAN

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Y. EREZ

M . C. ERSÜMER

İ. T A L A Y

Sanayi ve Ticaret Bakara

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

İ. GÜRDAL

E. T A R A N O G L U

Dr. 1. A Y K U T

Turizm Bakanı

Orman Bakam

Çevre Bakanı
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LİSTE: 1

MADDESİ: 25 BENDİ: A
SIRA N O SOYADI
1
AKPINAR

.

ADI
HÜSAMETTİN

B A B A ADI
SABRİ

DOĞ. YIL
57

DOĞUM YERİ
İSTANBUL

2

CAN

NAYİF

DUDA

69

NUSAYBİN

3

DEMİR

AZİZ

LAHDO

62

NUSAYBİN

4

GÖK

AZİZ

AFRİM

60

NUSAYBİN

5

KAPLAN

ALİ

HÜSEYİN

68

AKSARAY

6

ÖZBAY

C E L A L CÜNEYT

MEHMET TİMOÇİN

54

İSTANBUL

7

TÜRK

KEMALETTİN KENAN İSMAİL

74

NAZİMİYE

8

ZEYTUN

ROMİO C O R C

CEMİL

71

EHERKİRCHEN

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun değişik 45 inci maddesi uyarınca yayım tarihinden iti
baren 1 yıl sonunda adresi bilinmeyenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilmiş
sayılır.
LİSTE. II

MADDESİ: 25 BENDİ: ç
SOYADI

ADI

B A B A ADI

DOĞ. YIL

DOĞUM YERİ

1

AKSOY

YILMAZ

İSA

75

İSTANBUL

SIRA NO
2

ATİLA

SAVAŞ

KAZIM

77

NÜMEĞEN HOLLANDA

'3

BULGUR

GÜVEN GÖKHAN

TURHAN

69

AVUSTURYA

4

BULUT

AHMET

ALİ

55

ÜÇKAVAK

5

CİNUÇEV

NADİR

BİROL

64

İSTANBUL

6

DOK

MEHMET

ALİ

59

VEZİRKÖPRÜ

7

GELDEÇ

SELÇUK

MUSTAFA

50

ANTALYA

8

GÖKTÜRK (RUSSELL)GREGORYDAVİD

ZANRAL

63

CHATTAHO0CHEE ABD.

9

KOŞAN

ÜMİT

AHMET

64

ERZİNCAN

10

KUHFUSS

MUSTAFA GÜNTER

MARTİN

44

LANDSMREN

11

MANYAS

ŞEVKET ROBERT

KUTBİ ŞEVKET

75

OBERNDERF

12

OKURDİL

ALİ RIZA C E M

NURETTİN TAHA

56

İSTANBUL

13

SELEK

Y U S U F İLYAS

ÖMER ZEKİ

69

KAYSERİ

14

TOK

LUKAS

İLYAS

72

GÖPPİNGEN

15

ÜLGER

HÜSEYİN

KEMO

52

AFŞİN

16

YEŞİLMEN

FAVLUS

DENHO

74

MİDYAT

17

YEŞİLMEN

MELKİ

DENHO

72

MİDYAT

18

ZEREN

METİN

ABDULMESİH

70

İDİL

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun değişik 45 inci maddesi uyarınca yayım tarihinden iti
baren 1 yıl sonunda adresi bilinmeyenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilmiş
sayılır.
MADDESİ: 25 BENDİ: D
SİRA NO
1
2

SOYADİ
BİLEN
YILDIZ

ADI
CAN
HALİL İBRAHİM

LİSTE: III
BABA ADİ
TUMA
HASAN

DOĞ.YIL
67
46

DOĞUM YERİ
İDİL
YALVAÇ

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun değişik 45 inci maddesi uyarınca yayım tarihinden iti
baren 1 yıl sonunda adresi bilinmeyenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilmiş
sayılır.
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Atama Kararlan
Devlet Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49473
1 — Açık bulunan İstanbul Altın Borsası Başkarilığı'na A . O . Serdar ÇITAK'ın,
29.4.1992 tarih ve 3794 sayılı Kanun ile değişik 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Pi
yasası Kanunu'nun 40/A maddesi ile Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma
Esasları Hakkında Genel Yönetmelik'in 25.7.1997 tarih ve 23060 sayılı Resmî Gazete'de ya
yımlanan Yönetmelik ile değişik 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 2451 sayılı Kanuna,
4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Devlet Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

G.TANER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanlığından:
Karar Sayısı: 98/49455
1 — Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında açık bulunan;
1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli,
- Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü ( E R Z U R U M ) Bölge Müdürlüğüne Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü (İÇEL) Bölge Müdür Yardımcısı A . Kemal YÜKSEK'-in,
- Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü ( S A M S U N ) Bölge Müdürlüğüne Marmara Bölge
Müdürlüğü (İSTANBUL) Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni Sadık CİNAZ'ın tayin
leri,
657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen E k Madde gereğince uygun görülmüş
tür.
2 — B u Kararı Devlet Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Başbakan

Bülent ECEVİT

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dr. I. ÇELEBİ

Devlet Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
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Devlet Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49456
1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kad
rolu + 3000 ek göstergeli Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne, Aynı yerde görevli K i m 
yager Z i y a ÇOLAK'IN, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 71., 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı K a 
nunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atan
ması uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Devlet Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Başbakan

Bülent ECEVİT

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dr. B. KARA

Devlet Bakanı

Maliye Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49457
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Maliye Başmüfettişliğine Mehmet Fatih
E K İ N C İ ' n i n 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve
bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Maliye Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Z.TEMİZEL

Maliye Bakanı

Maliye Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49459
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Baş Hesap Uzmanlıklarına Aytekin Ö Z K E L E Ş , Galip T A Ş D E M İ R , İhya B A L - A K ile Beyazıt B A L C I ' n ı n 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen
ek madde gereğince atanmaları uygun görülmüştür.
2 — B u K a r a n M a l i y e Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

,

Başbakan

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

Bülent ECEVİT

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Z.TEMİZEL

Maliye Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49461
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Müfettişliğe, 5. A k
şam Sanat O k u l u Tarih Öğretmeni Mehmet Cengiz C E Y L A N ' ı n atanması, 657 sayılı K a 
nunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sa
yılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

:

2 — B u Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

H.ULUĞBAY

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49462
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliği
ne, Araştırma Planlama ve Koordinasyon K u m l u Başkanlığı Memuru Cafer Ümit ÖZHAN'ın
atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 60 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görül
müştür.
2 — B u Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Başbakan

Bülent ECEVİT

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Y. TOPÇU

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49463
1 — Karayolları Genel Müdürlüğü;
Diyarbakır Karayolları 9 uncu Bölge Müdürü Şener ÇITAK'ın başka bir göreve atan
mak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158
sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

Y. TOPÇU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskân Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49464
1 — Karayolları Genel Müdürlüğü;
Elazığ Karayolları 8 inci Bölge Müdürü Fevzi ŞENGEZER'in, başka bir göreve
atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanu
na 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Başbakan

Bülent ECEVİT

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Y TOPÇU

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı : 98/49465
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Trabzon İl Müdürlüğüne, Bitki Koruma Şu
be Müdürü A l i ÇANKAYA'nın atanması, 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayı
lı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince
uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49466
1 — Bilecik İl Müdürü İsmail GAGA'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevin
den alınması, 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla ekle
nen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 -— B u Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

'M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49467
1 — A ç ı k bulunan 1 inci dereceli kadrolu Bilecik İl Müdürlüğüne, Kocaeli İl Müdür
lüğü Mühendisi Oğuz O S M A N O G L U ' n u n atanması, 657 sayılı Kanun'un 71 ve 76 ncı mad
deleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek
madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyisleri Bakanı

-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49468
1 — İş ve İşçi B u l m a Kurumu Genel Müdürlüğü Malatya Bölge Müdürü Mustafa
K Ö L M E K ' i n , başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak
olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bölge Müdürlüğüne Teftiş Kurulu Başkan
lığı Başmüfettişi Sabri Mehmet A T I L A N ' ı n atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde ge
reğince uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49469
1 — Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı H u l k i T A N R I YAR'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
399 sayılı Kanun H ü k m ü n d e Kararnamenin 5 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna
4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Bülent ECEVİT

Y.EREZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
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Orman Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49470
1 — Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Levent K O R K M A Z ' ı n
başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve
bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Orman Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Başbakan

Bülent ECEVİT

Devlet Bakanı ve Başbakan

E.TARANOĞLU

Yrd.

Orman Bakanı

Çevre Bakanlığından :
Karar Sayısı: 98/49471
1 — Bakanlık Müşaviri İbrahim KISACIK'ın başka bir göreve atanmak üzere bu
görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a4158 sayılı Kanunla
eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Çevre Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Başbakan

Bülent ECEVİT

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dr. İ. AYKUT

Çevre Bakanı

Çevre Bakanlığından :
Karar Sayısı : 98/49472
1 — Bakanlık Müşaviri A l i Tayyar Ö N D E R ' i n başka bir göreve atanmak üzere bu
görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a4158 sayılı Kanunla
eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Çevre Bakanı yürütür.
1 Ağustos 1998
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ

Başbakan
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : S

Bülent ECEVİT

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dr. İ. AYKUT

Çevre Bakanı
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Sayfa: 17

Yönetmelikler
Devlet Bakanlığından :
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda kurulan "Gıda Bilimi ve
Teknolojisi Araştırma Enstitüsü"nün kuruluşu, teşkilatlanması, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un 498 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü maddesi ve değişik 7 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
Kurum

MAM

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu
(TÜBİTAK),
: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim
Kurulu'nu,
: Marmara Araştırma Merkezi'ni

Yönetim Kurulu

: Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu'nu

Enstitü

: Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü'nü,

Hakem

: İlgili bulunduğu bilim ve/veya teknoloji alanındaki
uzman kişileri

Bilim Kurulu

ifade eder.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 9
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İKİNCİ BÖLÜM
Enstitü'nün Amaç, İlke ve Görevleri
Enstitü'nün Amaç ve İlkeleri
Madde 4- Enstitü'nün amacı, gıda bilimi ve teknolojisi alanında, öncelikle
Türk sanayiinin teknolojik yeteneğini yükseltmek ve ihracata yönelik rekabet gücünü
arttırmaya dönük araştırma yapmak, araştırma sorunlarını ortaya koymak, çözmek
ve/veya çözülmesine yardımcı olmak ve bu çözümlerin uygulanmasını temine
çalışmaktır.
Enstitü, çalışmalarındı, MAM ve TÜBİTAK'ın diğer organları ile yurt içinde
ve yurt dışında gıda bilimi ve teknolojisi konusunda araştırma ve çalışmalar yapan
kuruluşlarla işbirliği yapar, gerek Enstitü bünyesindeki gerekse diğer kurumlarda
çalışan teknik ve araştırıcı personelieğitme ilkelerini göz önünde tutar.
Enstitü'nün Görevleri
Madde 5- Enstitü'nün görevleri şunlardır;
a) Dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeleri ve ulusal kalkınma
hedeflerini gözönünde tutarak, Enstitü'nün çalışma alanına giren konularda kısa ve
,uzun dönemli araştırma-geliştirme stratejilerini, hedeflerini ve sorunlarını ortaya
koymak, bunları çözmek ya da çözümlenmesine yardımcı olmak,
b) Türkiye'de gıda bilimi ve teknolojilerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu araştırma-geliştirme ve
uygulama çalışmaları yapmak, bu amaçla üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı araştırma
kuruluşları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yapmak,
uluslararası araştırma projelerine katılmak,
c) Yapılan araştırma-geliştirme sonuçlarım bilimsel yayın haline getirmek
suretiyle uluslararası dergilerde yayınlayarak evrensel bilim dünyasına ve Türkiye'nin
uluslararası bilimsel yayın sıralamasındaki yerinin yükselmesine katkıda bulunmak;
gıda bilimi ve teknolojisi konusunda ortaya çıkan araştırma bulgularını ulusal düzeyde
yapılacak konferans ve sempozyumlarla Türk sanayicilerinin bilgisine sunmak, bu
konulardaki bilgi potansiyelini zenginleştirerek
gıda bilimi ve teknolojisi
konusundaki alt yapıyı oluşturmak ve bu konuda referans merkezi olarak görev
yapmak,
d) Ulusal sanayimizin gelişmesi ve dünya standartları düzeyinde üretim
yapmasını sağlamak üzere, verim ve kalitenin artırılması, kalite standartlarına uyum
konularında sanayiye yönelik danışmanlık, eğitim ve geliştirme projeleri yapmak,
e) Araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, uygulanmasına yardımcı olmak,
gerektiğinde uygulama yapmak, üretim için zorunlu olan teçhizat, sistem ve
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10
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spesifikasyonlan tespit etmek, gerektiğinde pilot tesisler kurmak; gıda sanayiinde ileri
teknolojilerin daha etkin ve yaygın kullanılmasını sağlamak ve Türkiye'nin" "bilgi
toplumu" olma sürecini hızlandırmak üzere kamu ve özel sektöre bu konuların
çözümünde yardımcı olmak,
f) Gıda bilimi ve teknolojisi konusunda dünyadaki gelişmeleri izlemek,
ülkemizde bu konuda yürütülen faaliyetlerin yönlendirilmesini ve koordinasyonunu
sağlamak, yurt dışından teknoloji transferi konusunda destek sağlamak, transfer edilen
teknolojilerin uyarlanmasında kamu ve özel sektöre destek olmak,
g) Enstitü'nün araştırıcı ve teknik personelini eğitmek; çalışma alanlarına giren
konularda geliştirilen bilgi birikimini, bir program dahilinde, kurslar, yayınlar, teknik
toplantılar, yaz okulları ve danışmanlık hizmetleri biçiminde ilgili kamu ve özel
kurumlara aktarmak,
h) Türkiye'nin teknik mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatına
uyumlaştmlmasmda Enstitü'nün ilgi alanına giren konularda, özellikle, Türkiye'nin
endüstri ürünlerindeki ihracatının bir engelle karşılaşmaması yönünde ilgili kurum ve
kuruluşlara hizmet vermek,
ı) MAM Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü'nün Çalışma Programı
Madde 6- Enstitü Müdürü, her çalışma yılı için, çalışma programını, bütçe
hazırlık takvimine uygun olarak hazırlar ve MAM Başkanı'na sunar. Çalışma
programında, yıl içinde yapılması planlanmış olan projeler ve diğer faaliyetler (altyapı,
destek ve benzeri) için amaç, hedefler, kaynaklar, bütçe ve iş planı verilir, bu
çalışmaların araştırma, endüstriyel hizmet ve eğitim olarak tür ve oranları belirtilir. Bu
program, MAM programı çerçevesinde, MAM Başkanı'nın uygun görüşüyle Yönetim
Kurulu'nda görüşülerek son şeklini alır. Enstitü çalışmaları, bu programa uygun
olarak yürütülür.
Enstitü'nün Çalışma İlkeleri
Madde 7- Enstitü, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını
araştırma ve geliştirme projeleri bazında yürütür.
a) Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartlan, varsa diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek
miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları
belirlenmiş olmak kaydıyla, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ya
da teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan
çalışmalardır.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 11
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b) Geliştirme Projesi : Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, varsa
diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve nakdi destek
miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları
belirlenmiş olmak kaydıyla araştırma sonuçlarının, faydalı araç, gereç, malzeme,
hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ya da
mevcutların teknolojik açıdan daha iyileştirilmesi ve/veya ürün/üretim yöntemleri
bazında yenilik yaratılması için kullanılmasına yönelik geliştirme çalışmaları ile
teknoloji uyarmalarını içeren çalışmalardır.
c) Teknik Danışmanlık : Konusu, kapsamı, süresi, özel şartlan ve ücreti,
hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya
birden fazla sözleşme ile belirlenmiş, herhangi bir konuyu inceleyerek önerilerde
bulunmayı herhangi ölçekteki bir işletmenin karşı karşıya bulunduğu bir problemin
çözümlenmesine yönelik incelemelerle önerilerde bulunmayı veya envanter ve veri
tabanı hazırlanması veya kaynak taraması ve buna dayalı yorumlan içeren
hizmetlerdir.
d) Analiz, Muayene ve ölçme, İnceleme : Bir maddenin veya ürünün
özelliklerini belirlemek, herhangi bir konuyu incelemek veya herhangi ölçekteki bir
işletmedeki durumu belirlemek üzere belirlenen ücret karşılığı yapılan hizmetlerdir.
Projeler iç ve dış destekli olmak üzere iki gruptan oluşur.Enstitü'nün yıllık
programlarında yer alacak iç destekli projelerin seçiminde hakem raporunun olumlu
yönde olması şartı aranır. Yürütülmekte olan iç destekli projeler her yıl hakemlere
incelettirilir.
Dış destekli projelerde hakem raporu şartı aranmayabilir. Ancak, yıllık
programlarda yer alacak dış destekli projeler için, proje giderlerinin (ister cari
bütçeden ya da yatırım bütçesinden, isterse diğer kaynaklardan karşılansın, personel
dahil bütün proje giderlerinin) en az % 60'ının destek veren kuruluşça/kuruluşlarca
karşılanması ve/veya royalti alması şartı aranacaktır. Destek oranı proje giderlerinin %
60' ının altında ve/veya royalti alınması söz konusu değil ise, projenin programa
alınabilmesi için olumlu yönde verilmiş hakem raporunun bulunması şarttır.

.

Enstitü'ye iç destekli projeler için kaynak sağlamak üzere, Enstitü
Müdürü'nün takdirine bağlı olarak, sanayi kuruluşlarına mühendislik ve teknik destek
hizmetleri verilebilir.
özellikle iç destekli projelerin yürütülmesi sırasında bu projeler sona
erdiğinde, başarı değerlendirmesi hakemlere yaptırılır ve projedeki başarı, hakem
raporuyla belirlenir. Enstitü Müdürü, araştırmada görev alan elemanlarını
değerlendirirken bu raporlara itibar eder.
Dış destekli projede, desteği veren kuruluşun değerlendirmeleri, Enstitü
Müdürü'nün enstitü elemanlarını değerlendirirken gözönünde tutacağı bir diğer
ölçüttür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, Kurullar, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Enstitü Teşkilatı
Madde 8- Enstitü teşkilatı, Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür
Yardımcıları, Gruplar, Proje Ekipleri ve Proje Yöneticilerinden oluşur. Enstitü'nün
örgütlenmesi, Enstitü Müdürü'nün önerisi ve MAM Başkanı'nın uygun görüşü ile
Yönetim Kurulu'nca teknolojik gelişmelere ve günün şartlarına uygun olarak tespit
edilir. Bu organlar arasındaki ilişkiler, Yönetim Kurulu'nca onaylanmış Çalışma
Programı çerçevesinde, Enstitü Müdürü tarafından düzenlenir. Enstitü'nün idari, mali
ve destek hizmetleri, MAM'ın ilgili birimlerince yürütülür.

Enstitü Kurulu
Madde 9- Enstitü Kurulu'nun temel işlevi Enstitü'de bilgi iletişimini,
dayanışmayı, eşgüdümü sağlayarak Enstitü'nün bir bütün ve tutarlılık içinde
işlemesini gerçekleştirmektir. Enstitü Müdürü'nün başkanlığında, saptadığı gündemi
görüşmek üzere toplanır. Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve
Enstitü Müdürü'nün atayacağı yeterli sayıda araştırıcı ve araştırıcılar tarafından
seçilecek en fazla 2 üye (bu sayı Enstitünün büyüklüğüne göre Enstitü Müdürü
tarafından kararlaştırılır) den oluşur. Enstitü Kurulu üye sayısı, Enstitü Müdürü dahil
toplam yedi kişiyi geçemez.

Enstitü Müdürü'nün Nitelikleri ve Atanması
Madde 10- Enstitü Müdürü, gıda bilimi ve teknolojisi konularında
ulusal/uluslararası düzeyde araştırmaları ve/veya sanayi deneyimi ve yöneticilik
deneyimiyle tanınmış kişiler arasından, MAM Başkanı 'nın önerisi ile MAM Yönetim
Kurulu tarafından atanır; gerektiğinde aynı usullerle görevden alınır. Görev süresi ve
şartlan, atama kararında belirtilir.
Enstitü Müdürü, Enstitü'yü temsil eder ve MAM Başkanı'na karşı Enstitü'nün
tüm faaliyetlerinden sorumludur.
Enstitü Müdürü, MAM Başkanı'na bilgi vermek suretiyle, gerektiğinde, müdür
yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. İki aydan daha uzun süreli vekalet söz
konusu olduğunda, MAM Başkanı'nın onayı gereklidir.
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Enstitü Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11- Enstitü Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Enstitü'nün araştırma politikası çerçevesinde, Enstitü'nün uzun vadeli
çalışma hedefleri ve stratejik planları ile yıllık çalışma programlarını hazırlamak;
bunları süresi içinde MAM Başkanı'na sunmak,
b) Enstitü bütçe taslağını ve yıllık personel ihtiyacını belirleyerek MAM
Başkanı'na sunmak,
c) Yönetim Kurulu'nca onaylanan yıllık çalışma programını ve kabul edilen
bütçeyi uygulamak,
d) Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Enstitü'nün yıllık program ve bütçesi
çerçevesinde TÜBİTAK dışındaki kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler dahil,
her türlü harcamalar için MAM Başkan'ınca her yıl belirlenen sınırlar içinde kalmak
kaydıyla harcama yapmak yetkisine sahip olmak,
e) Enstitü'nün bilimsel, teknik ve idari faaliyetini planlamak, düzenlemek ve
yürütmek; bu amaçla ve Enstitü'nün çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik bir
yapı ve yaklaşım kazanması için gerekli bütün önlemleri almak ve uyarlamak,
f) Enstitü çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı gelişme
raporlarını hazırlamak, bu raporları öngörülen zamanda MAM Başkanı'na sunmak,
g) Yönetim Kurulu'nca onaylanmış çalışma programı, sürekli personel sayısı
ve bütçe çerçevesinde Enstitü personelini atamak üzere MAM Başkanı'na önermek,
gerektiğinde görevden alınmaları ile ilgili görüşlerini MAM Başkanı'nın onayına
sunmak ve tüm Enstitü personelinin terfi ve diğer özlük haklan hakkında karar
vermek,
h) Enstitü Müdür Yardımcılarını MAM Başkanı'nın onayı ile, Enstitü
Kurulu'nu ve Proje Yöneticilerini ise MAM Başkanlığı'nı bilgilendirerek atamak ve
görevden almak,
i) MAM Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü Müdürü, yukarıdaki görevleri yerine getirirken, görevlendireceği
teknik danışmanlardan yararlanabilir ve Enstitü personelinden gerekli gördüğü geçici
ve sürekli komisyonlar kurabileceği gibi, Enstitü personelini geçici olarak Enstitü
içinde veya dışında, asıl göreviyle ilgili başka bir görevle veya ek bir görevle de
görevlendirebilir.
Enstitü Müdür Yardımcılarının Nitelikleri ve Atanmaları
Madde 12- Müdür Yardımcıları, Enstitü Müdürü'nce kendilerine tahsis edilen
sorumluluk alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından, Enstitü
Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı tarafından atanır. Enstitü Müdürü'ne karşı
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sorumlu olarak, örgüt içinde kendilerine bağlı grupları, görev alanları içinde
geliştirici öneriler oluşturarak bu gruplardaki araştırmaları, hizmet ve eğitim
çalışmalarının eşgüdümlü olarak yapılmasını ve bunların Enstitü programlarına
uygun bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.
Enstitü Müdür Yardımcıları'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 13- Enstitü Müdür Yardımcıları'nın görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır;
a) Kendisine bağlı gruplar arasında mevcut eleman ve kaynakların etkin
kullanılmasını sağlamak amacıyla proje ve/veya laboratuvar faaliyetlerinin eşgüdümünü
sağlamak,
b) Proje yöneticilerinden ve/veya laboratuvar sorumlularından gelen bilgiler
ışığında, grupların çalışma planı ve programına ilişkin önerileri hazırlamak,
c) Çalışma programında yer alan, gruplar ile ilgili araştırma, endüstriyel
hizmet ve eğitim çalışmalarını yürütmek,
d) Eleman ve altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek Enstitü Müdürü'ne önerilerde
bulunmak,
e) Gruplarındaki elemanların izinleri, terfileri, ödüllendirilmeleri, varsa prim
uygulamalarından yararlanma oranlarının belirlenmesinde Enstitü Müdürü'ne
önerilerde bulunmak,
f) Dünyadaki ve Türkiye'deki son teknolojik gelişmeleri izleyerek; ekonomik
ve toplumsal gelişmeler, ülkenin kalkınma hedefleri ve Türk sanayiinin
gereksinmelerini raporlayarak, seçilecek araştırma-geliştirme projelerinde Enstitü
Müdürü'nü yönlendirmek,
g) Enstitü Müdürü tarafından kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gruplar ve Proje Ekipleri

Gruplar
Madde 14- Gruplar, Enstitü'nün çalışmasını yürütebilmesi amacıyla Enstitü
. Müdürünce çalışma konularına göre kurulan örgütlenme birimleridir. Gruplar, ilgili
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Enstitü Müdür Yardımcısı'nın koordinasyonunda çalışırlar. Her bir Grup, benzer
konularda çalışan ve birden fazla proje ekibi ve/veya ihtisas laboratuvarından oluşur.

Proje Ekipleri ve Proje Yöneticileri
Madde 15- Proje ekipleri, Enstitü bünyesindeki farklı gruplarda yer alan
elemanların belirli bir süreyi kapsayan, hedefleri ve kaynaklan bir program dahilinde
belirlenmiş projelerdeki bilimsel, teknik çalışmaları yapmak üzere oluşturulan çalışma
birimleridir. İç ve dış destekli çalışmalar proje olarak organize olur.
Bir proje ekibinde yer alacak elemanlar, ilgili projenin gerektirdiği bilimsel ve
teknik bilgi ve tecrübeye sahip araştırıcı ve teknik elemanlar arasından proje
yöneticilerinin görüşleri alınarak, Enstitü Müdür Yardımcısı'nın önerisi ile Enstitü
Müdürü'nce görevlendirilir. Proje ekiplerinde görevli elemanların sayısı, ihtiyaç ve
imkanlara uygun olarak proje süresince değişebileceği gibi, bir teknik eleman birden
fazla projede görevlendirilebilir.
Her proje ekibinin başında, çalışmaları koordine eden ve yürüten bir proje
yöneticisi bulunur. Proje yöneticileri, ilgili çalışma konularında yüksek eğitim
görmüş, projeyle ilgili çalışmaları koordine edebilecek ve yürütebilecek bilgi ve
tecrübeye sahip kişiler arasından, Enstitü Müdür Yardımcısı'nın önerisi ile Enstitü
Müdürü tarafından atanır.
Proje Yöneticlleri'nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 16- Proje yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Proje çalışma programını hazırlamak, onaylanan programa uygun olarak
tanımlanan aktiviteler ve belirlenen süreler doğrultusunda, proje çalışmalarının
yürütülmesini sağlamak; projelerini, tespit edilmiş maliyet sınırlan ve süreleri içinde
hedeflerine ulaştırmak,
b) Proje için gerekli elemanların sayı ve niteliklerini belirlemek, bunların
sağlanması için Enstitü Müdür Yardımcısı'na öneri götürmek, ekibindeki elemanların
bilimsel, teknik çalışmalarını izlemek, yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak,
c) Proje için gerekli malzeme ve teçhizatı belirlemek, bunların temini için
gereken harcamaları saptayarak Enstitü Müdür Yardımcılığına öneride bulunmak,
d) Projenin yıllık bütçesini, çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu
hazırlayarak Enstitü Müdür Yardımcısı'na sunmak,
e) Proje ile ilgili gerekli yurt içi ve yurt dışı temasları yapmak,
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f) Enstitü Müdürü'nce belirlenen dönemlere uygun olarak projenin gelişimi ile
ilgili teknik raporları hazırlamak,
h) Proje grubundaki elemanlarını, izinleri, terfileri, ödüllendirilmeleri, varsa
prim uygulamalarından yararlanma oranlarının belirlenmesi gibi hususlarda Enstitü
Müdür Yardımcısına öneride bulunmak,
ı) Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İşleri
Madde 17- Enstitü personelinin özlük işleri, 17/1/1996 tarihli ve 22526 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığınca yürütülür.
Muhasebe İşleri
Madde 18- Enstitü bütçesi, MAM bütçesi içinde, ayrı bölüm halinde gösterilir.
Bu bütçenin uygulanması ve ilgili muhasebe işlemleri Bilim Kurulu'nun 22/8/1994
tarihli ve 13 sayılı kararıyla kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığınca
yürütülür.

Satınalma İşleri
Madde 19- Satınalma işleri 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği
çerçevesinde MAM Başkanlığı'nca yürütülür.

TÜBİTAK Dışındaki Kurum ve Kuruluşlarca Desteklenen Projeler
Madde 20- Enstitü Müdürü, Bilim Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslara
uygun olarak, TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin
sözleşmeleri yetki devri limitleri içinde imzalamaya yetkilidir
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 17

Sayfa: 26

RESMÎ G A Z E T E

2 Ağustos 1998 - S a y ı : 23421

Bu tür projelerde çalışacak Enstitü personelinin görevlendirilmeleri ve
münhasıran projede çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici personelin
atanmaları, Enstitü Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı'nca yapılır.

Bu tür projelerde çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici
personele ödenecek ücretler, projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlarla imzalanacak
proje sözleşmesinin personel giderleri faslında karşılığı bulunmak kaydıyla, Enstitü
Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı'nca takdir olunur.
Bu tür projelerde görevlendirilen Enstitü personeline, Enstitü'den aldıkları
ücret dışında, "TÜBİTAK'ça Kurum Dışına Verilen Hizmetlerin Ücretlerinin Tesbiti,
Yürütülmesi, Sonuçlandırılması ve Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin
Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler, projeyi destekleyen kurum
ve kuruluşla imzalanan proje sözleşmesinin personel giderleri faslında karşılığı
bulunmak kaydıyla, Enstitü Müdürü'nün önerisi ve MAM Başkanı'nın karan ile
takdir olunur.

Projelerden alınan Kurum hissesi, Yönetim Kurulu karan
Enstitü'nün ihtiyaçları için kullanılabilir ve/veya nemalandınlabilir.

ile MAM ve

Yürürlük
Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Başkanı yürütür.
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Devlet Bakanlığından :
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda kurulan "Malzeme ve
Kimya Teknolojileri Araştırma Enstitüsü"nün kuruluşu, teşkilatlanması, görev, yetki
ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un 498 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü maddesi ve değişik 7 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3-

Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

Kurum

MAM

:Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu
(TÜBİTAK),
: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim
Kurulu'nu
: Marmara Araştırma Merkezi'ni

Yönetim Kurulu

: Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu'nu

Enstitü

: Malzeme ve Kimya Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nü,

Bilim Kurulu

Hakem

:

İlgili bulunduğu bilim ve/veya teknoloji alanındaki uzman
kişileri

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Enstitü'nün Amaç, İlke ve Görevleri
Enstitü'nün Amaç ve İlkeleri
Madde 4- Enstitü'nün amacı, ulusal sürdürülebilir kalkınma hedefleri
doğrultusunda ve dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak malzeme ve kimya
teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmektir. Bu kapsamda malzeme ve kimya
teknolojileri konularında ülkemizin orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarına yönelik
araştırma ve uygulama projeleri yürüterek, bilim ve teknolojiye olduğu kadar yurt
ekonomisine de katkıda bulunmaktır.
Enstitü, çalışmalarında, MAM ve TÜBİTAK'ın diğer organları ile yurt içinde
ve yurt dışında teknolojik araştırmalar konusunda araştırma ve çalışmalar yapan
kuruluşlarla işbirliği yapar, gerek Enstitü bünyesindeki, gerekse kendi dışındaki
kuruluşların malzeme ve kimya teknolojileri ile ilgili faaliyet alanlarında çalışan
araştırıcılarını ve teknik personelini eğitme ilkelerini gözönünde tutar.
Enstitü'nün Görevleri
Madde 5- Enstitü'nün görevleri şunlardır;
a) İleri malzeme ve kimya teknolojileri alanında; dünyadaki son teknolojik
gelişmeleri izleyerek ekonomik ve toplumsal gelişmeler, ülkenin kalkınma hedefleri
ve Türk sanayiinin;gereksinmeleri doğrultusunda değerlendirmek; öncelikli ve uzun
dönemli araştırma-geliştirme çalışma alanlarını, konularını ve hedeflerini belirlemek,,
b) Araştırıcı yetiştirilmesini sağlamak için üniversitelere güdümlü temel
araştırma projeleri vermek ve üniversitelerde verilen yüksek lisans tezlerini
desteklemek; Enstitünün araştırıcı ve destek personelini eğitmek; sanayi kuruluşları,
üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarının araştırıcı ve teknik destek personelinin
eğitiminde yol gösterici ve yardımcı olmak,
c) Enstitü'de araştırıcıların geliştirilmesi, bilgi birikiminin sağlanması ve
belirlenen hedeflere ulaşmak için; gereğinde üniversiteler, diğer araştırma kurumlan,
sanayi kuruluşları ile gereğinde uluslarası düzeyde kişisel ve kurumsal teknolojik
işbirliği yaparak; güdümlü temel
araştırmalar yapmak, özellikle Türkiye'de
üretilemeyen askeri ya da ekonomik önemde malzemelerin tanımlanması,
üretilmesinin sağlanması ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik
uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yapmak.
d) Bilgi birikimini, araştırma-geliştirme sonuçlarını; ulusal ve uluslararası
yayınlarda yayımlayarak, etkinliklerde sunarak, duyurmak,
e) Türk sanayiinin teknolojik sorunlarının çözümüne yönelik başvuru odağı
olmak, bilgi birikimi ve araştırma-geliştirme sonuçlan ile i l g i l i Türk sanayiini
bilgilendirmek; bunun için öncelikle sanayici örgütleriyle işbirliği olmak üzere sanayi
kuruluşlarına tanıtım ve eğitim programlan geliştirmek, gereğinde bu kuruluşlara
giderek sorunlarını yerinde belirlemek,
f) Bilgi birikimini, araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak,
ekonomik ve toplumsal
dönüşüm
için sanayi kuruluşları, askeri kuruluşlar,
gereğinde üniversiteler yurtiçi ve yurtdışı araştırma kurumlan ile birlikte sözleşmeli
projeler yapmak, uluslararası araştırma projelerine katılmak,
:

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

2 Ağustos 1998 - S a y ı : 23421

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa: 29

g) Kendi araştırma-geliştirtne çalışmalari yanısıra diğer araştırma ve eğitim
kurumlarında gerçekleştirilemeyen ileri uzmanlık gerektiren teknik destek hizmeleri
için; zorunlu olan araç, gereç, donatım, sistem ve gerekli altyapıyı saptamak,
tanımlamasını yapmak, bütçesini sağlayarak satın almak, kurmak, çalıştırmak; ülke
araştırıcılarına, üniversitelere, diğer araştırma kurumlarına, sanayi kuruluşlarına teknik
destek hizmetleri vermek, gereğinde deneysel üretim işlikleri kurmak, çalıştırmak,
Türkiye'de üretilemeyen katma değeri yüksek ürünlerin sınırlı üretimini yapmak,
h) Türk sanayiine -yurtdışından teknoloji alımı, uyarlanması; ileri teknolojilerin
daha etkin ve yaygın kullanımının sağlanması, verim ve kalitenin arttırılması, kalite
standartlarına uyum sağlanması için teknik danışmanlık ve mühendislik hizmetleri
vermek,
ı) MAM Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü'nün Çalışma Programı
Madde 6- Enstitü Müdürü, her çalışma yılı için çalışma programını bütçe
hazırlık takvimine uygun olarak hazırlar ve MAM Başkanı'na sunar. Çalışma
programı hazırlanırken çalışma alanları yeniden gözden geçirilir. Çalışma
programında, yıl içinde yapılacak çalışmaların konuları ile amaçlan, hedefleri, bütçesi,
kaynaklan, iş planı; proje, teknik hizmet, bilimsel etkinlik, eğitim, yayın patent olarak
tür ve oranlan belirtilir. Bu program; MAM programı çerçevesinde, MAM
Başkanı'nın uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nda görüşülerek son biçimini alır.
Enstitü çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.

Enstitü'nün Çalışma İlkeleri
Madde 7- Enstitü, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını
araştırma ve geliştirme projeleri bazında yürütür.
a) Araştırma Projesi:
Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartlan, varsa
diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek
miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları
belirlenmiş olmak kaydıyla, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ya
da teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan
çalışmalardır.
b) Geliştirme Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartlan, varsa diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve nakdi destek miktarları,
sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş
olmak kaydıyla araştırma sonuçlarının, faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün,
yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ya da mevcutların teknolojik
açıdan daha iyileştirilmesi ve/veya ürün/üretim yöntemleri bazında yenilik yaratılması
için kullanılmasına yönelik geliştirme çalışmaları ile teknoloji.uyarmalannı içeren
çalışmalardır.
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c) Teknik Danışmanlık : Konusu, kapsamı, süresi, özel şartlan ve ücreti,
hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya
birden fazla sözleşme ile belirlenmiş, herhangi bir konuyu inceleyerek önerilerde,
bulunmayı herhangi ölçekteki bir işletmenin karşı karşıya bulunduğu bir problemin
çözümlenmesine yönelik incelemelerle önerilerde bulunmayı veya envanter ve veri
tabanı hazırlanması veya kaynak taraması ve buna dayalı yorumlan içeren
hizmetlerdir.
d) Analiz, Muayene ve Ölçme, İnceleme : Bir maddenin veya ürünün
özelliklerini belirlemek, herhangi bir konuyu incelemek veya herhangi ölçekteki bir
işletmedeki durumu belirlemek üzere belirlenen ücret karşılığı yapılan hizmetlerdir.
Projeler iç ve dış destekli olmak üzere iki gruptan oluşur. Enstitü'nün yıllık
programlarında yer alacak iç destekli projelerin seçiminde hakem raporunun olumlu
yönde olması şartı aranır. Yürütülmekte olan iç destekli projeler her yıl hakemlere
incelettirilir
Dış destekli projelerde hakem raporu şartı aranmayabilir. Ancak, yıllık
programlarda yer alacak dış destekli projeler için, proje giderlerinin (ister cari
bütçeden ya da yatırım bütçesinden, isterse diğer kaynaklardan karşılansın, personel
dahil bütün proje giderlerinin) en az % 60'ının destek veren kuruluşça/kuruluşlarca
karşılanması ve/veya royalti alması şartı aranacaktır. Destek oranı proje giderlerinin %
60'ının altında ve/veya royalti alınması söz konusu değil ise, projenin programa
alınabilmesi için olumlu yönde verilmiş hakem raporunun bulunması şarttır.'
Enstitü'ye iç destekli projeler için kaynak sağlamak üzere, Enstitü Müdürü'nün
takdirine bağlı olarak, sanayi kuruluşlarına mühendislik ve teknik destek hizmetleri
verilebilir.
Özellikle iç destekli projelerin yürütülmesi sırasında bu projeler sona erdiğinde,
başarı değerlendirmesi hakemlere yaptırılır ve projedeki basarı, hakem raporuyla
belirlenir. Enstitü Müdürü, araştırmada görev alan elemanlarını değerlendirirken bu
raporlara itibar eder.
Dış destekli projede, desteği veren kuruluşun değerlendirmeleri, Enstitü
Müdürü'nün enstitü elemanlarını değerlendirirken gözönünde tutacağı bir diğer
ölçüttür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, Kurullar, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Enstitü Teşkilatı
Madde 8- Enstitü teşkilatı, Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür
Yardımcılıkları, Gruplar, Proje Ekipleri ve Proje Yöneticilerinden oluşur. Enstitü'nün
örgütlenmesi, Enstitü Müdürü'nün önerisi ve MAM Başkanı'nın uygun görüşü ile
Yönetim Kurulu'nca teknolojik gelişmelere ve günün şartlarına uygun olarak tespit
edilir. Bu organlar arasındaki ilişkiler, Yönetim Kurulu'nca onaylanmış Çalışma
Programı çerçevesinde, Enstitü Müdürü tarafından düzenlenir. Enstitü'nün idari, mali
ve destek hizmetleri, MAM'ın ilgili birimlerince yürütülür.
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Enstitü Kurulu
Madde 9- Enstitü Kurulu'nun temel işlevi Enstitü'de bilgi iletişimini,
dayanışmayı, eşgüdümü sağlayarak Enstitü'nün bir bütün ve tutarlılık içinde
işlemesini gerçekleştirmektir. Enstitü Müdürü'nün başkanlığında, saptadığı gündemi
görüşmek üzere toplanır. Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve
Enstitü Müdürü'nün atayacağı yeterli sayıda araştırıcı ve araştırıcılar tarafından'
seçilecek en fazla 2 üye (bu sayı Enstitünün büyüklüğüne göre Enstitü Müdürü
tarafından kararlaştırılır) den oluşur. Enstitü Kurulu üye sayısı, Enstitü Müdürü dahil
toplam" yedi kişiyi geçemez. Kurul üyeleri bir yıl için seçilirler. Süreleri sonunda
yeniden seçilmeleri mümkündür.
Enstitü Müdürü'nün Nitelikleri ve Atanması
Madde 10- Enstitü Müdürü, teknolojik araştırmalar
konusunda
ulusal/uluslararası düzeyde araştırmaları ve/veya sanayi deneyimi ve yöneticilik
deneyimiyle tanınmış kişiler arasından, MAM Başkanı'nın önerisi ile Yönetim Kurulu
tarafından atanır; gerektiğinde aynı usullerle görevden alınır. Görev süresi ve şartlan,
atama kararında belirtilir.
Enstitü Müdürü, Enstitü'yü temsil eder ve MAM Başkanı'na karşı Enstitü'nün
tüm faaliyetlerinden sorumludur.
Enstitü Müdürü, MAM Başkanı'na bilgi vermek suretiyle, gerektiğinde, müdür
yardımcılarından birini yerine vekil bırakabilir. İki aydan daha uzun süreli vekalet söz
konusu olduğunda, MAM Başkanı'nın onayı gereklidir.
Enstitü Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11- Enstitü Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Enstitü'nün araştırma politikası çerçevesinde, Enstitü'nün uzun vadeli
çalışma hedefleri ve stratejik planlan ile yıllık çalışma programlama hazırlamak;
bunları süresi içinde MAM Başkanı'na sunmak,
b) Enstitü bütçe taslağını ve yıllık personel ihtiyacını belirleyerek MAM
Başkam'na sunmak,
c) Yönetim Kurulu'nca onaylanan yıllık çalışma programını ve kabul edilen
bütçeyi uygulamak,
d) Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Enstitü'nün yıllık program ve bütçesi
çerçevesinde TÜBİTAK dışındaki kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler dahil,
her türlü harcamalar için MAM Başkan' ınca her yıl belirlenen sınırlar içinde kalmak
kaydıyla harcama yapmak yetkisine sahip olmak,
e) Enstitü'nün bilimsel, teknik ve idari faaliyetini planlamak, düzenlemek ve
yürütmek; bu amaçla ve Enstitü'nün çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik bir
yapı ve yaklaşım kazanması için gerekli bütün önlemleri almak ve uyarlamak,
f) Enstitü çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı gelişme raporlarını
hazırlamak, bu raporları öngörülen zamanda MAM Başkanı'na sunmak,
g) Yönetim Kurulu'nca onaylanmış çalışma programı, sürekli personel sayısı ve
bütçe çerçevesinde Enstitü personelini atamak üzere MAM Başkanı'na önermek,
gerektiğinde görevden alınmaları ile ilgili görüşlerini MAM Başkanı'nın onayına
sunmak ve tüm Enstitü personelinin terfi ve diğer özlük haklan hakkında karar
vermek,
.
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h) Enstitü Müdür Yardımcılarını MAM Başkanı'nın onayı ile, Enstitü
Kurulu'nu ve Proje Yöneticilerini ise MAM Başkanlığı'nı bilgilendirerek atamak ve
görevden almak,
i) MAM Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü Müdürü, yukarıdaki görevleri yerine getirirken, görevlendireceği teknik
danışmanlardan yararlanabilir ve Enstitü personelinden gerekli gördüğü geçici ve
sürekli komisyonlar kurabileceği gibi, Enstitü personelini geçici olarak Enstitü içinde
veya dışında, asıl göreviyle ilgili başka bir görevle veya ek bir görevle de
görevlendirebilir.
Enstitü Müdür Yardımcıları'nın Nitelikleri ve Atanmaları
Madde 12- Müdür Yardımcıları, Enstitü Müdürü'nce kendilerine tahsis edilen
sorumluluk alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından, Enstitü
Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı tarafından atanır. Enstitü Müdürü'ne karşı
sorumlu olarak, örgüt içinde kendilerine bağlı grupları, görev alanları içinde
geliştirici öneriler oluşturarak bu gruplardaki araştırmaları, hizmet ve eğitim
çalışmalarını koordine eder ve bunların Enstitü programlarına uygun bir şekilde
yürütülmesini sağlarlar.
Enstitü Müdür Yardımcılarının : Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 13- Enstitü Müdür Yardımcıları'nın görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır;
;

a) Kendisine bağlı gruplar arasında mevcut eleman ve kaynakların etkin
kullanılmasını sağlamak amacıyla proje ve/veya laboratuvar faaliyetlerinin
eşgüdümünü sağlamak,
b) Proje yöneticilerinden ve/veya laboratuvar sorumlularından gelen bilgiler
ışığında, grupların çalışma planı ve programına ilişkin önerileri hazırlamak,
c) Çalışma programında yer alan, gruplar ile ilgili araştırma, endüstriyel hizmet
ve eğitim çalışmalarını yürütmek,
d) Eleman ve altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek Enstitü Müdürü'ne önerilerde
bulunmak,
e) Gruplarındaki elemanların izinleri, terfileri, ödüllendirilmeleri, varsa prim
uygulamalarından yararlanma oranlarının belirlenmesinde Enstitü Müdürü'ne
önerilerde bulunmak,
f) Dünyadaki ve Türkiye'deki son teknolojik gelişmeleri izeleyerek; ekonomik
ve toplumsal gelişmeler, ülkenin kalkınma hedefleri ve Türk s a n a y i i n i n ,
gereksinmelerini raporlayarak seçilecek araştırma-geliştirme projelerine Enstitü
Müdür'ünü yönlendirmek,
g) Enstitü Müdürü tarafından kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gruplar ve Proje Ekipleri
Gruplar
Madde 14- Gruplar, Enstitü'nün çalışmasını yürütebilmesi amacıyla Enstitü
Müdürü'nce kurulan örgütlenme birimleridir. Gruplar, ilgili Enstitü Müdür
Yardımcısı'nın koordinasyonunda çalışırlar. Her bir Grup, benzer konularda çalışan
ve birden fazla proje ekibi ve/veya ihtisas laboratuvarından oluşur.
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Proje Ekipleri ve Proje Yöneticileri
Madde 15- Proje ekipleri, Enstitü bünyesindeki farklı gruplarda yer alan
elemanların belirli bir süreyi kapsayan, hedefleri ve kaynaklan bir program dahilinde
belirlenmiş projelerdeki bilimsel, teknik çalışmaları yapmak üzere oluşturulan çalışma
birimleridir. İç ve dış destekli çalışmalar proje olarak organize olur.
Bir proje ekibinde yer alacak elemanlar, ilgili projenin gerektirdiği bilimsel ve
teknik bilgi ve tecrübeye sahip araştırıcı ve teknik elemanlar arasından proje
yöneticilerinin görüşleri alınarak, Enstitü Müdür Yardımcısı'nın önerisi ile Enstitü
Müdürü'nce görevlendirilir. Proje ekiplerinde görevli elemanların sayısı, ihtiyaç ve
imkanlara uygun olarak proje süresince değişebileceği gibi, bir teknik eleman birden
fazla pojede görevlendirilebilir.
Her proje ekibinin başında, çalışmaları koordine eden ve yürüten bir proje
yöneticisi bulunur. Proje yöneticileri, ilgili çalışma konularında yüksek eğitim
görmüş, projeyle ilgili çalışmaları koordine edebilecek ve yürütebilecek bilgi ve
tecrübeye sahip kişiler arasından, Enstitü Müdür Yardımcısı'nın önerisi ile Enstitü
Müdürü tarafından atanır.

Proje Yöneticilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 16- Proje yöneticilerinin görev, yetki ve sommlulukları şunlardır;
a) Proje çalışma programını hazırlamak, onaylanan programa uygun olarak
tanımlanan aktiviteler ve belirlenen süreler doğrultusunda, proje çalışmalarının
yürütülmesini sağlamak; projelerini, tespit edilmiş maliyet sınırlan ve sureleri içinde
hedeflerine ulaştırmak,
b) Proje için gerekli elemanların sayı ve niteliklerini belirlemek, bunların
sağlanması için Enstitü Müdür Yardımcısı'na öneri götürmek, ekibindeki elemanların
bilimsel, teknik çalışmalarını izlemek, yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak,
c) Proje için gerekli malzeme ve teçhizatı belirlemek, bunların temini için
gereken harcamaları saptayarak Enstitü Müdür Yardımcılığı'na öneride bulunmak,
d) Projenin yıllık bütçesini, çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu
hazırlayarak Enstitü Müdür Yardımcısı'na sunmak,
e) Proje ile ilgili gerekli yurt içi ve yurt dışı temasları yapmak,
f) Enstitü Müdürü'nce belirlenen dönemlere uygun olarak projenin gelişimi ile
ilgili teknik raporları hazırlamak,
g) Projede özel uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulan konularda, ilgili
danışmanlarla temas kurarak destek sağlamak,
h) Proje grubundaki elemanlarının izinleri, terfileri, ödüllendirilmeleri, varsa
prim uygulamalarından yararlanma oranlarının belirlenmesi gibi hususlarda Enstitü
Müdür Yardımcısı'na öneride bulunmak,
ı) Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel İşleri
Madde 17- Enstitü personelinin özlük işleri, 17/1/1996 tarih ve 22526 sayılı
resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığı'nca yürütülür.
Muhasebe İşleri
Madde 18- Enstitü bütçesi, MAM bütçesi içinde, ayrı bölüm halinde gösterilir.
Bu bütçenin uygulanması ve ilgili muhasebe işlemleri, Bilim Kuruluşunun 22/8/1994
tarihli ve 13 sayılı kararıyla kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığı'nca
yürütülür.
Satınalnma işleri
Madde 19- Satınalma işleri 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığı'nca yürütülür.
TÜBİTAK Dışındaki Kurum ve Kuruluşlarca Desteklenen Projeler
Madde 20- Enstitü Müdürü, Bilim Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak, TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin
sözleşmeleri yetki devri limitleri içinde imzalamaya yetkilidir.
Bu tür projelerde - çalışacak Enstitü personelinin görevlendirilmeleri ve
münhasıran projede çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici personelin
atanmaları, Enstitü Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı'nca yapılır.
Bu tür projelerde çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici
personele ödenecek ücretler, projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlarla imzalanacak
proje sözleşmesinin personel giderleri faslında karşılığı bulunmak kaydıyla, Enstitü
Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı'nca takdir olunur.
Bu tür projelerde görevlendirilen Enstitü personeline, Enstitü'den aldıkları ücret
dışında, "TÜBİTAK'ça Kurum Dışına Verilen Hizmetlerin Ücretlerinin Tesbiti,
Yürütülmesi, Sonuçlandırılması ve Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin
Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler, projeyi destekleyen kurum
ve kuruluşla imzalanan proje sözleşmesinin personel giderleri faslında karşılığı
bulunmak kaydıyla, Enstitü Müdürü'nün önerisi ve MAM Başkanı'nın karan ile
takdir olunur.
Projelerden alınan Kurum hissesi, Yönetim Kurulu karan ile MAM ve
Enstitünün ihtiyaçları için kullanılabilir ve/veya nemalandırılabilir.
Yürürlük
Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Başkanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26
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Devlet Bakanlığından :

TÜRKÎYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
ENERJİ SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda kurulan "Enerji Sistemleri
ve Çevre Araştırma Enstitüsü"nün kuruluşu, teşkilatlanması, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un 498 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü maddesi ve değişik 7 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

MAM

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu
(TÜBİTAK),
: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim
Kurulu'nu,
: Marmara Araştırma Merkezi 'ni,

Yönetim Kurulu

: Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu'nu,

Enstitü

: Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü'nü,

Hakem

: İlgili bulunduğu bilim ve/veya teknoloji alanındaki
uzman kişileri

Kurum
Bilim Kurulu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Enstitü'nün Amaç, İlke ve Görevleri

Enstitü'nün Amaç ve İlkeleri
M a d d e 4- E n s t i t ü ' n ü n amacı, ulusal sürdürülebilir k a l k ı n m a hedefleri
d o ğ r u l t u s u n d a ve d ü n y a d a k i teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji ve çevre,
teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmektir. B u kapsamda enerji ve ç e v r e
k o n u l a r ı n d a ü l k e m i z i n orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarına y ö n e l i k a r a ş t ı r m a ve
uygulama projeleri yürüterek, b i l i m ve teknolojiye o l d u ğ u kadar yurt ekonomisine de
katkıda b u l u n m a k t ı r .
Enstitü, çalışmalarında, M A M ve T Ü B İ T A K ' ı n diğer organları ile yurt içinde
ve yurt d ı ş ı n d a enerji ve çevre konularında araştırma ve ç a l ı ş m a l a r yapan k u r u l u ş l a r l a
işbirliği yapar, gerek Enstitü bünyesindeki, gerekse kendi dışındaki kuruluşların i l g i l i
faaliyet a l a n l a r ı n d a çalışan araştırıcılarını ve teknik personelini e ğ i t m e ilkelerini
g ö z ö n ü n d e tutar.

Enstitü'nün Görevleri
M a d d e 5- E n s t i t ü ' n ü n görevleri şunlardır;
a) D ü n y a d a k i ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeleri ve ulusal k a l k ı n m a
hedeflerini g ö z ö n ü n d e tutarak, Enstitü'nün ç a l ı ş m a alanına giren konularda k ı s a ve
uzun d ö n e m l i araştırma-geliştirme stratejilerini, hedeflerini ve sorunlarını ortaya
koymak, bunları ç ö z m e k ya da ç ö z ü m l e n m e s i n e yardımcı olmak,
b) T ü r k i y e ' d e enerji sistemleri ve çevre teknolojilerini geliştirmek ve
yaygınlaştırmak ü z e r e kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç d u y d u ğ u araştırmageliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, bu a m a ç l a üniversiteler, yurt içi ve yurt
dışı araştırma k u r u l u ş l a r ı , kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projeler
yapmak, uluslararası araştırma projelerine katılmak,

c) Y a p ı l a n araştırma-geliştirme sonuçlarım bilimsel yayın haline getirmek
suretiyle uluslararası dergilerde yayınlayarak evrensel bilim d ü n y a s ı n a ve Türkiye'nin
uluslararası b i l i m s e l yayın sıralamasındaki yerinin y ü k s e l m e s i n e katkıda bulunmak;
enerji sistemleri ve çevre teknolojileri konusunda ortaya çıkan araştırma bulgularını
ulusal düzeyde- y a p ı l a c a k konferans ve sempozyumlarla T ü r k sanayicilerinin bilgisine
sunmak, bu konulardaki b i l g i potansiyelini z e n g i n l e ş t i r e r e k enerji sistemleri ve ç e v r e
konusundaki altyapıyı o l u ş t u r m a k ve bu konuda referans merkezi olarak g ö r e v
yapmak,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28
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d) Ulusal sanayimizin gelişmesi ve dünya standartları düzeyinde üretim
yapmasını sağlamak üzere, verim ve kalitenin artırılması, kalite standartlarına uyum
konularında sanayiye yönelik danışmanlık, eğitim ve geliştirme projeleri yapmak,
e) Araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, uygulanmasına yardımcı olmak,
gerektiğinde uygulama yapmak, enerji sistemleri ve çevre teknolojileri için zorunlu
olan teçhizat, sistem ve spesifikasyonlan tespit etmek, gerektiğinde pilot tesisler
kurmak; enerji sistemleri ve çevre konusunda ileri teknolojilerin daha etkin ve yaygın
kullanılmasını sağlamak ve Türkiye'nin "bilgi toplumu" olma sürecini hızlandırmak
üzere kamu ve özel sektöre bu konuların çözümünde yardımcı olmak,
f) Enerji sistemleri ve çevre teknolojileri konusunda dünyadaki gelişmeleri
izlemek, ülkemizde bu konuda yürütülen faaliyetlerin yönlendirilmesini ve
koordinasyonunu sağlamak, yurt dışından teknoloji transferi konusunda destek
sağlamak, transfer edilen teknolojilerin uyarlanmasında kamu ve özel sektöre destek
olmak,
g) Enstitü'nün araştırıcı ve teknik personelini eğitmek; çalışma alanlarına giren
konularda geliştirilen bilgi birikimini, bir program dahilinde, kurslar, yayınlar, teknik
toplantılar, yaz okulları ve danışmanlık hizmetleri biçiminde ilgili kamu ve özel
kurumlara aktarmak ve enerji sistemleri ve çevre teknolojileri bu kurumlarda çalışan
araştırıcı ve teknik personeli eğitmek,
h) Türkiye'nin teknik mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatına
uyumlaştırılmasında Enstitü'nün ilgi alanına giren konularda, özellikle, Türkiye'nin
endüstri ürünlerindeki ihracatının bir engelle karşılaşmaması yönünde ilgili kurum ve
kuruluşlara yardımcı olmak,
ı) Giderek bozulan çevrenin korunması ve kalkınmanın durdurulmadan
yenilenmesi için yöntemler, standartlar ve teknolojiler geliştirmek, tükenme sürecine
giren fosil enerji kaynaklan için alternatif yenilenebilir enerji kaynaklan bulmak ve
bunların üretim ve kullanım teknolojilerini geliştirmek,
i) M A M Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü'nün Çalışma Programı
Madde 6- Enstitü Müdürü, her çalışma yılı için, çalışma programını, bütçe
hazırlık takvimine uygun olarak hazırlar ve MAM Başkanı'na sunar. Çalışma
programında, yıl içinde yapılması planlanmış olan projeler ve diğer faaliyetler (altyapı,
destek ve benzeri) için amaç, hedefler, kaynaklar, bütçe ve iş planı verilir, bu
çalışmaların araştırma, endüstriyel hizmet ve eğitim olarak tür ve oranlan belirtilir. Bu
program, MAM programı çerçevesinde, MAM Başkanı'nın uygun görüşüyle Yönetim
Kurulu'nda görüşülerek son şeklini alır. Enstitü çalışmaları, bu programa uygun
olarak yürütülür.
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Enstitü'nün Çalışma İlkeleri
Madde 7- Enstitü, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını
araştırma ve geliştirme projeleri bazında yürütür.
a) Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartlan, varsa diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek
miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları
belirlenmiş olmak kaydıyla, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ya
da teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan
çalışmalardır.
b) Geliştirme Projesi : Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartlan, varsa
diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve nakdi destek
miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları
belirlenmiş olmak kaydıyla araştırma sonuçlarının, faydalı araç, gereç, malzeme,
hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ya da
mevcutların teknolojik açıdan daha iyileştirilmesi ve/veya ürün/üretim yöntemleri
bazında yenilik yaratılması için kullanılmasına yönelik geliştirme çalışmalan ile
teknoloji uyarmalarını içeren çalışmalardır.
c) Teknik Danışmanlık : Konusu, kapsamı, süresi, özel şartlan ve ücreti,
hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya
birden fazla sözleşme ile belirlenmiş, herhangi bir konuyu inceleyerek önerilerde
bulunmayı herhangi ölçekteki bir işletmenin karşı karşıya bulunduğu bir problemin
çözümlenmesine yönelik incelemelerle önerilerde bulunmayı veya envanter ve veri
tabanı hazırlanması veya kaynak taraması ve buna dayalı yorumlan içeren
hizmetlerdir.
d) Analiz, Muayene ve ölçme, İnceleme : Bir maddenin veya ürünün
özelliklerini belirlemek, herhangi bir konuyu incelemek veya herhangi ölçekteki bir
işletmedeki durumu belirlemek üzere belirlenen ücret karşılığı yapılan hizmetlerdir.
Projeler iç ve dış destekli olmak üzere iki gruptan oluşur.Enstitü'nün yıllık
programlarında yer alacak iç destekli projelerin seçiminde hakem raporunun olumlu
yönde olması şartı aranır. Yürütülmekte olan iç destekli projeler her yıl hakemlere
incelettirilir.
Dış destekli projelerde hakem raporu şartı aranmayabilir. Ancak, yıllık
programlarda yer alacak dış destekli projeler için, proje giderlerinin (ister cari
bütçeden ya da yatırım bütçesinden, isterse diğer kaynaklardan karşılansın, personel
dahil bütün proje giderlerinin) en az % 60'ının destek veren kuruluşça/kuruluşlarca
karşılanması ve/veya royalti alması şartı aranacaktır. Destek oranı proje giderlerinin %
60'ının altında ve/veya royalti alınması söz konusu değil ise, projenin programa
'alınabilmesi için olumlu yönde verilmiş hakem raporunun bulunması şarttır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30
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Enstitü'ye iç destekli projeler için kaynak sağlamak üzere, Enstitü
Müdürü'nün takdirine bağlı olarak, sanayi kuruluşlarına mühendislik ve teknik destek
hizmetleri verilebilir.
Özellikle iç destekli projelerin yürütülmesi sırasında bu projeler sona
erdiğinde, başarı değerlendirmesi hakemlere yaptırılır ve projedeki başarı, hakem
raporuyla belirlenir. Enstitü Müdürü, araştırmada görev alan elemanlarını
değerlendirirken bu raporlara itibar eder.
Dış destekli projede, desteği veren kuruluşun değerlendirmeleri, Enstitü
Müdürü'nün enstitü elemanlarını değerlendirirken gözönünde tutacağı bir diğer
ölçüttür. -

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, Kurullar, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Enstitü Teşkilatı
Madde 8- Enstitü teşkilatı; Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür
Yardımcıları, Gruplar, Proje Ekipleri ve Proje Yöneticilerinden oluşur. Enstitü'nün
örgütlenmesi, Enstitü Müdürü'nün önerisi ve MAM Başkanı'nın uygun görüşü ile
Yönetim Kurulu'nca teknolojik gelişmelere ve günün şartlarına uygun olarak tespit
edilir. Bu organlar arasındaki ilişkiler, Yönetim Kurulu'nca onaylanmış Çalışma
Programı çerçevesinde, Enstitü Müdürü tarafından düzenlenir. Enstitü'nün idari, mali
ve destek hizmetleri, MAM'ın ilgili birimlerince yürütülür.

Enstitü Kurulu
Madde 9- Enstitü Kurulu'nun temel işlevi Enstitü'de bilgi iletişimini,
dayanışmayı, eşgüdümü sağlayarak Enstitü'nün bir bütün ve tutarlılık içinde
işlemesini gerçekleştirmektir. Enstitü Müdürü'nün başkanlığında, saptadığı gündemi
görüşmek üzere toplanır. Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve
Enstitü Müdürü'nün atayacağı yeterli sayıda Araştırıcı ve araştırıcıların seçeceği en
fazla 2 üye (bu sayı Enstitünün büyüklüğüne göre Enstitü Müdürü tarafından
kararlaştınlır) den oluşur. Enstitü Kurulu üye sayısı, Enstitü Müdürü dahil toplam yedi
kişiyi geçemez. Kurul üyeleri bir yıl için seçilirler, süreleri sonunda yeniden
seçilmeleri mümkündür.
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Enstitü Müdürü'nün Nitelikleri ve Atanması
Madde 10- Enstitü Müdürü, enerji sistemleri ve çevre teknolojileri konularında
ulusal/uluslararası düzeyde araştırmaları ve/veya sanayi deneyimi ve yöneticilik
deneyimiyle tanınmış kişiler arasından, MAM Başkanı'nın önerisi ile Yönetim Kurulu
tarafından atanır; gerektiğinde aynı usullerle görevden alınır. Görev süresi ve şartlan,
atama karannda belirtilir.
Enstitü Müdürü, Enstitü'yü temsil eder ve MAM Başkanı'na karşı Enstitü'nün
tüm faaliyetlerinden sorumludur.
Enstitü Müdürü, MAM Başkanı'na bilgi vermek suretiyle, gerektiğinde, müdür
yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. İki aydan daha uzun süreli vekalet söz
konusu olduğunda, MAM Başkanı'nın onayı gereklidir.

Enstitü Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11- Enstitü Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Enstitü'nün araştırma politikası çerçevesinde, Enstitü'nün uzun vadeli
çalışma hedefleri ve stratejik planlan ile yıllık çalışma programlarını hazırlamak;
bunları süresi içinde MAM Başkanı'na sunmak,
b) Enstitü bütçe taslağını ve yıllık personel ihtiyacını belirleyerek MAM
Başkanı'na sunmak,
c) Yönetim Kurulu'nca onaylanan yıllık çalışma programını ve kabul edilen
bütçeyi uygulamak,
d) Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Enstitü'nün yıllık program ve bütçesi
çerçevesinde TÜBİTAK dışındaki kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler
dahil, her türlü harcamalar için MAM Başkan'ınca her yıl belirlenen sınırlar içinde
kalmak kaydıyla harcama yapmak yetkisine sahip olmak,
e) Enstitü'nün bilimsel, teknik ve idari faaliyetini planlamak, düzenlemek ve
yürütmek; bu amaçla ve Enstitü'nün çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik
bir yapı ve yaklaşım kazanması için gerekli bütün önlemleri almak ve uyarlamak,
f) Enstitü çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı gelişme
raporlarını hazırlamak, bu raporları öngörülen zamanda MAM Başkanı'na sunmak,
g) Yönetim Kurulu'nca onaylanmış çalışma programı, sürekli personel sayısı
ve bütçe çerçevesinde Enstitü personelini atamak üzere MAM Başkanı'na
önermek, gerektiğinde görevden alınmaları ile ilgili görüşlerini MAM Başkanı'nın
onayına sunmak ve tüm Enstitü personelinin terfi ve diğer özlük haklan hakkında
karar vermek,
h) Enstitü Müdür Yardımcılarını MAM Başkanı'nın onayı ile, Enstitü
Kurulu'nu, ve Proje Yöneticilerini ise MAM Başkanlığı'nı bilgilendirerek atamak
ve görevden almak,
ı) MAM Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Enstitü Müdürü, yukarıdaki görevleri yerine getirirken, görevlendireceği
teknik danışmanlardan yararlanabilir ve Enstitü personelinden gerekli gördüğü
geçici ve sürekli komisyonlar kurabileceği gibi, Enstitü personelini geçici olarak
Enstitü içinde veya dışında, asıl göreviyle ilgili başka bir görevle veya ek bir
görevle de görevlendirebilir.
Enstitü Müdür Yardımcıları'nın Nitelikleri ve Atanmaları
Madde .12- Müdür Yardımcıları, Enstitü Müdürü'nce kendilerine tahsis edilen
sorumluluk alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından, Enstitü
Müdürü'nün Önerisi ile MAM Başkanı tarafından atanır. Enstitü Müdürü'ne karşı
sorumlu olarak, örgüt içinde kendilerine bağlı grupları, görev alanları içinde geliştirici
öneriler oluşturarak bu gruplardaki araştırmaları, hizmet ve eğitim çalışmalarının
eşgüdümlü olarak yapılmasını ve bunların Enstitü programlarına uygun bir şekilde
yürütülmesini sağlarlar.

Enstitü Müdür Yardımcıları'nın Görev , Yetki ve Sorumlulukları
Madde 13- Enstitü Müdür Yardımcıları'nın görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır;
a) Kendisine bağlı gruplar arasında mevcut eleman ve kaynakların etkin
kullanılmasını sağlamak amacıyla proje ve/veya laboratuvar faaliyetlerinin eşgüdümü
nü s a ğ l a m a k ,

b) Proje yöneticilerinden ve/veya laboratuvar sorumlularından gelen bilgiler
ışığında, grupların çalışma planı ve programına ilişkin önerileri hazırlamak,
1

c) Çalışma programında yer alan, gruplar ile ilgili araştırma, endüstriyel
hizmet ve eğitim çalışmalarını yürütmek,
d) Eleman ve altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek Enstitü Müdürü'ne önerilerde
bulunmak,
e) Gruplarındaki elemanların izinleri, terfileri, ödüllendirilmeleri, varsa prim
uygulamalarından yararlanma oranlarının belirlenmesinde Enstitü Müdürü'ne
önerilerde bulunmak,
f) Dünyadaki ve Türkiye'deki son teknolojik gelişmeleri izleyerek; ekonomik
ve toplumsal gelişmeler, ülkenin kalkınma hedefleri ve Türk Sanayiinin
gereksinmelerini raporlayarak, seçilecek araştırma-geliştirme projelerinde Enstitü
Müdürü'nü yönlendirmek,
g) Enstitü Müdürü tarafından kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gruplar ve Proje Ekipleri

Gruplar
Madde 14- Gruplar, Enstitü'nün çalışmasını yürütebilmesi amacıyla Enstitü
Müdürü'nce kurulan örgütlenme birimleridir. Gruplar, ilgili Enstitü Müdür
Yardımcısı'nın koordinasyonunda çalışırlar. Her bir Grup, benzer konularda çalışan
ve birden fazla proje ekibi ve/veya ihtisas laboratuvarından oluşur.
Proje Ekipleri ve Proje Yöneticileri
Madde 15- Proje ekipleri, Enstitü bünyesindeki farklı gruplarda yer alan
elemanların belirli bir süreyi kapsayan, hedefleri ve kaynaklan bir program dahilinde
belirlenmiş projelerdeki bilimsel, teknik çalışmaları yapmak üzere oluşturulan çalışma
birimleridir. İç ve dış destekli çalışmalar proje olarak organize olur.
Bir proje ekibinde yer alacak elemanlar, ilgili projenin gerektirdiği bilimsel ve
teknik bilgi ve tecrübeye sahip araştırıcı ve teknik elemanlar arasından proje
yöneticilerinin görüşleri alınarak, Enstitü Müdür Yardımcısı'nın önerisi ile Enstitü
Müdürü'nce görevlendirilir. Proje ekiplerinde görevli elemanların sayısı, ihtiyaç ve
imkanlara uygun olarak proje süresince değişebileceği gibi, bir teknik eleman birden
fazla projede görevlendirilebilir.
Her proje ekibinin başında, çalışmaları koordine eden ve yürüten bir proje
yöneticisi bulunur. Proje yöneticileri, ilgili çalışma konularında yüksek eğitim
görmüş, projeyle ilgili çalışmaları koordine edebilecek ve yürütebilecek bilgi ve
tecrübeye sahip kişiler arasından, Enstitü Müdür Yardımcısı'nın önerisi ile Enstitü
Müdürü tarafından atanır.
Proje Yöneticilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 16- Proje yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Proje çalışma programını hazırlamak, onaylanan programa uygun olarak
tanımlanan aktiviteler ve belirlenen süreler doğrultusunda, proje çalışmalarının
yürütülmesini sağlamak; projelerini, tespit edilmiş maliyet sınırlan ve süreleri içinde
hedeflerine ulaştırmak,
b) Proje için gerekli elemanların sayı ve niteliklerini belirlemek, bunların
sağlanması için Enstitü Müdür Yardımcısı'na öneri götürmek, ekibindeki elemanların
bilimsel, teknik çalışmalarını izlemek, yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak,
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c) Proje için gerekli malzeme ve teçhizatı belirlemek, bunların temini için
gereken harcamaları saptayarak Enstitü Müdür Yardımcılığı'na öneride bulunmak,
d) Projenin yıllık bütçesini, çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu
hazırlayarak Enstitü Müdür Yardımcısı'na sunmak,
e) Proje ile ilgili gerekli yurt içi ve yurt dışı temasları yapmak,
f) Enstitü Müdürü'nce belirlenen dönemlere uygun olarak projenin gelişimi ile
ilgili teknik raporları hazırlamak,
g) Projede özel uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulan konularda, ilgili
danışmanlarla temas kurarak destek sağlamak,
h) Proje grubundaki elemanların izinleri, terfileri, ödüllendirilmeleri, varsa
prim uygulamalarından yararlanma oranlarının belirlenmesi gibi hususlarda Enstitü
Müdür Yardımcısı'na öneride bulunmak,
ı) Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleriyapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel İşleri
Madde 17- Enstitü personelinin özlük işleri, 17/1/1996 tarihli ve 22526 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığı'nca yürütülür.
Muhasebe İşleri
Madde 18- Enstitü bütçesi, MAM bütçesi içinde, ayrı bölüm halinde gösterilir.
Bu bütçenin uygulanması ve ilgili muhasebe işlemleri Bilim Kurulu'nun 22/8/1994
tarihli ve 13 sayılı kararıyla kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MAM Başkanhlığı'nca
yürütülür.Satınalm
i SATINMAÝÞLE
Madde 19- Satınalma işleri 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığı'nca yürütülür.
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TÜBİTAK Dışındaki Kurum ve Kuruluşlarca Desteklenen Projeler
Madde 20- Enstitü Müdürü, Bilim Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslara
uygun olarak, TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin
sözleşmeleri yetki devri limitleri içinde imzalamaya yetkilidir.

Bu tür projelerde çalışacak Enstitü personelinin görevlendirilmeleri, Enstitü
Müdürü'nce yapılır.
Bu tür projelerde çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici
personele ödenecek ücretler, projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlarla imzalanacak
proje sözleşmesinin personel giderleri faslında karşılığı bulunmak kaydıyla, Enstitü
Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı'nca takdir olunur.

Bu tür projelerde görevlendirilen Enstitü personeline, Enstitü'den aldıkları
ücret dışında, "TÜBİTAK'ça Kurum Dışına Verilen Hizmetlerin Ücretlerinin Tesbiti,
Yürütülmesi, Sonuçlandırılması ve Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin
Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler, projeyi destekleyen kurum
ve kuruluşla imzalanan psoje sözleşmesinin personel giderleri faslında karşılığı
bulunmak kaydıyla, Enstitü Müdürü'nün önerisi ve MAM Başkanı'nın karan ile
takdir olunur.

Projelerden alınan Kurum hissesi, Yönetim Kurulu karan
Enstitü'nün ihtiyaçları için kullanılabilir ve/veya nemalandırılabilir.

ile MAM ve

Yürürlük
Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Başkanı yürütür.
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Devlet Bakanlığından :

TÜRKİYE BİLİMSEL V E TEİKNİK ARAŞTIRMA KURUMU
ÇUKUROVA İLERİ TARIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA
V E GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ
KURULUŞ V E İŞLETME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A m a ç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde Adana'da, Çukurova
Üniversitesi alanında yerleşik, kısa adı "ÇİTTAGE" olan Çukurova İleri
Tarım Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün kuruluşu,
teşkilatlanması, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esasları düzenlenmektedir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un
498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen
4üncû maddesi ve değişik 7nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
Kurum
: Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu'nu (TÜBİTAK),
Bilim Kurulu
: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Bilim Kurulu'nu,
Başkan
: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Başkanı'nı,
Enstitü
: Çukurova İleri Tarım Teknolojileri
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nü,
Yönetim Kurulu
: TÜBİTAK Çukurova İleri Tarım Teknolojileri
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Yönetim
Kurulu 'nu,
Enstitü Müdürü
; TÜBİTAK Çukurova İleri Tarım Teknolojileri
Araştırma
ve
Geliştirme
Enstitüsü
Müdürü'nü,
Hakem
: İlgili bulunduğu bilim ve/veya teknoloji
alanındaki uzman kişileri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Enstitü'nün Amaç, İlke ve Görevleri
E n s t i t ü ' n ü n Amaç ve İlkeleri
Madde 4- Enstitü'nün amacı, ulusal kalkınma hedefleri ile
dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak, ileri bitkisel üretim
teknolojilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi için araştırma
sorunlarını ortaya koymak, çözümlemek, çözmek veya çözülmesine
yardımcı olmak ve bu çözümlerin uygulanmasını temine çalışmaktır.
Enstitü, bitkiyi hücre ve moleküler biyoloji düzeyinde ele alarak
tanımlar, karakterize eder; bitkisel üretim ve ıslah çalışmalarında
biyoteknolojik yöntemlere dayalı teknolojilerin geliştirilmesi ve
kullanılması için araştırmalar yapar; bu teknolojilerin Türkiye'ye
transfer edilerek üniversite ve diğer araştırma kurumlarının
kullanabileceği şekle getirilmesi ve bölge koşullarına adapte edilerek
üreticinin kullanımına açık teknik ve teknolojilere dönüştürülmesi
için uyarlama çalışmaları yapar.
Enstitü, başlangıçta model bitki olarak turunçgiller üzerinde
çalışmalarını yoğunlaştırmakla ve turunçgil tarımının en önemli
sorunu olan patojenlerin tanınması ve mücadelesi başta olmak üzere,
bölgenin biyotik ve abiyotik bitkisel üretim sorunlarının tanınması ve
çözümünü temel hedef almakla birlikte; bitki besleme, mikorizal
simbiyoz, fertigasyon, doku kültürü, tarıma dayalı çevre kirlenmesi ve
bölgenin ticari olarak önemli kültür bitkilerinin genetik materyalini
üretme alanlarında da çalışır. Bu alanlarda ileri teknik ve
teknolojilerle biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması yönündeki
araştırmalara öncelik verir, ayrıca bölge üreticilerine biyoteknolojik
yöntemlerle arıtılmış üretim materyali sunar ve bu genetik materyalin
kitle halinde üretimini planlar ve uygular. Enstitü ayrıca modern
analiz yöntemlerini ve teknolojilerini kullanarak toprak ve bitki
analizleri, hastalık ve zararlı teşhisleri ve mücadelesi, damla sulama
sistemlerinin tasarımı ve kurulması gibi ileri tarım tekniklerine dayalı
hizmetler verir.
Enstitü çalışmalarında, kalkınma plan ve programlarında bitkisel
üretimin artırılması ve ileri tarım teknolojilerinin kullanımının
yaygınlaştırılması kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için
araştırma
ihtiyaçlarını tespit etmeyi, bilimsel araştırma ortamı
yaratmayı ve yaratıcılığı özendirmeyi, gerek kendi bünyesindeki
gerekse bünyesi dışındaki araştırıcı ve teknik personeli eğitme
ilkelerini göz önünde tutar. Enstitü, çalışmalarında TÜBİTAK'ın diğer
enstitüleri ve araştırma gruplarıyla, TÜBİTAK dışı kuruluşlarla ve
gerektiğinde dış ülke kuruluşlarıyla işbirliği yapar.
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E n s t i t ü ' n ü n Görevleri
Madde 5- Enstitü'nün görevleri şunlardır;
a) Ulusal kalkınma hedefleri ile dünyadaki gelişmeleri göz
önünde bulundurarak bitkisel üretim ve özellikle turunçgil üretimi
alanında kısa ve uzun vadeli araştırma hedeflerini ve sorunlarını
ortaya koymak, bunları çözmek ya da çözülmesine yardımcı olmak,
b) İlgi alanına giren konularda kamu veya özel sektör
kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu araştırma, geliştirme ve hizmetleri
sözleşmeli olarak sağlamak; ülkemizde araştırma yetkinliğinin
gelişmesine katkıda bulunmak; bu amaçla kendi içinde projeler
geliştirmek ya da üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla proje
verme veya alma yetkisi de dahil olmak üzere işbirliği yapmak;
uluslararası araştırma projelerine katılmak,
c)
İlgili
alanlarda
ülkemizde
yürütülen
etkinliklerin
yönlendirilmesi ve eşgüdümünü sağlayıcı önerilerde bulunmak,
yurtdışı teknolojileri takip etmek ve uygulama imkanlarını
araştırmak, ülkemizde bir referans merkezi olarak görev yapmak,
d) Tarım teknolojileri alanında, özellikle biyoteknoloji kökenli
tarım teknolojisi alanında teknoloji transferi yoluyla ülkemize ithal
edilen teknolojilerin, yurdun şart ve imkanlarına uygun hale
getirilmesini sağlamak ve gerektiğinde bu işleri sözleşmeli olarak
yapmak veya yaptırmak,
e) Enstitü bünyesinde geliştirilen teknik ve teknolojilerin pratikte
kullanılabilirliği için özel sektör ile işbirliği yaparak laboratuvardan
uygulamaya geçişi sağlamak,
f) Araştırma sonuçlarının bilim dünyasına ve tarıma dayalı ilgili
sanayi
kuruluşlarına
duyurulmasını
sağlamak,
ülke
içinde
uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde bu amaçla planlar
yapmak,
g) Enstitü'nün araştırıcı ve teknik personelini eğitmek;
üniversitelerde, sanayi kesiminde ve diğer araştırma kuruluşlarında
görevli araştırıcı ve teknik personelin eğitiminde yardımcı olmak,
h) Enstitü'nün çalışma alanlarına giren konularda seminer,
sempozyum, kongre, konferans, yaz okulu gibi bilimsel toplantılar
düzenlemek, yayınlar yapmak,
ı) Başkan ve Bilim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.
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E n s t i t ü ' n ü n Çalışma Programı
Madde 6- Enstitü Müdürü, her yıl uygulayacağı çalışma
programını, bütçe hazırlık takvimine uygun olarak Yönetim Kurulu'na
sunar. Uzun vadeli gelişme hedeflerine uygun olarak hazırlanan bu
programda, yıl içinde yapılacak çalışmaların başlıca konulan,
bunların amaç ve hedefleri, bu çalışmaların araştırma, sınai hizmet ve
eğitim olarak tür ve oranlan belirtilir; gereksinim duyulan iş gücü ve
mali kaynaklar ile zamanlaması açıklanır. Bu program Bilim
Kurulu'nda görüşülerek son şeklini alır.
Enstitü çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.
Enstitü Müdürü çalışma yılı sonunda, Faaliyet Raporu hazırlar ve
Yönetim Kurulu'na sunar. Faaliyet Raporu'nda, yıl içinde Enstitü'de
gerçekleştirilen tüm faaliyetler hakkında çalışma programı'nda
belirtilmiş olan hedeflerle karşılaştırma yapılarak bilgi verilir.
Çalışma Programı ve Faaliyet Raporu'nun dağıtımı TÜBİTAK'ın
ilgili birimleri a r a s ı n d a k i bilgi iletişimini de sağlayacak şekilde yapılır.
E n s t i t ü ' n ü n Çalışma ilkeleri
Madde 7- Enstitü, k u r u l u ş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik
çalışmalarını araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri bazında
yürütür.
a) Araştırma Projesi : Amacı, k a p s a m ı , süresi, bütçesi, özel
ş a r t l a n , varsa diğer kurum, k u r u l u ş , gerçek ve tüzel kişilerce
s a ğ l a n a c a k ayni ve/veya nakdi destek miktarları, s o n u ç t a doğacak
ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş
olmak kaydıyla, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması
ya da teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun
olarak yapılan çalışmalardır.
b) Geliştirme Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel
şartlan, varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce
sağlanacak ayni ve nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira
haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş olmak
kaydıyla, araştırma sonuçlarırnın, faydalı araç, gereç, malzeme,
hizmet,
ürün,
yöntem,
sistem
ve
üretim
tekniklerine
dönüştürülmesine ya da mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi
ve/veya ürün/üretim yöntemleri bazında yenilik yaratılması için
kullanılmasına
yönelik
geliştirme
çalışmaları
ile
teknoloji
uyarlamalarını içeren çalışmalardır.
e) Danışmanlık Projesi: Diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen
çalışmalara bilgi, görüş ve çözüm önerisi sunmak; sorunların
çözümüne yardımcı olmak ve benzeri şekillerde danışmanlık desteği
sağlamak üzere yürütülen çalışmalardır.
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d) Analiz, Muayene, Ölçme ve İ n c e l e m e Hizmetleri: Bir
maddenin veya ürünün özelliklerini belirlemek, herhangi bir konuyu
incelemek veya herhangi bir ölçekteki işletmede durumu belirlemek
üzere belirlenen bir ücret karşılığı yapılan hizmetlerdir.
Projeler iç ve dış destekli/sözleşmeli olmak üzere iki gruptan
oluşur.
Enstitü'nün yıllık programlarında yer alacak iç destekli projelerin
seçiminde hakem raporunun olumlu yönde olması şartı aranır.
Yürütülmekte olan iç destekli projeler her yıl hakemlere incelettirilir,
özellikle iç destekli projelerin yürütülmesi sırasında ve bu projeler
sona erdiğinde, başarı değerlendirmesi yaptırılır ve projedeki başarı
hakem raporuyla belirlenir. Enstitü Müdürü projede görev alan
elemanları değerlendirirken bu raporlara itibar eder.
Dış destekli projelerde hakem raporu şartı aranmayabilir. Ancak,
hakem raporu olmaksızın yıllık programlarda yer alacak dış
destekli/sözleşmeli projeler için, proje giderlerinin en az %60'ının
destek veren/sözleşmeye taraf dış kuruluş(lar)ca karşılanması
ve/veya Enstitü'nün royalti alması şartı aranacaktır. Destek oranı
%60'ın altında ve/veya royalti alınması söz konusu değil ise, projenin
programa alınabilmesi için, olumlu yönde verilmiş hakem raporunun
bulunması şarttır.
Dış destekli/sözleşmeli projelerde desteği veren kuruluşun
değerlendirmeleri, Enstitü Müdürü'nün projede görev alan elemanları
değerlendirirken göz önünde tutacağı diğer bir ölçüttür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, Kurullar, E n s t i t ü Müdürü,
E n s t i t ü Müdür Yardımcılarının
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
E n s t i t ü Teşkilatı
Madde 8- Enstitü teşkilatı; Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü,
Müdür Yardımcıları, Enstitü Kurulu, Danışma Kurulu, Proje Birim ve
Grupları, teknik ve hizmet birimlerinden oluşur. Enstitü organları
arasındaki ilişkiler, Bilim Kurulu'nca onaylanmış program ve bütçe
çerçevesinde Enstitü Müdürü tarafından düzenlenir.
Enstitü teşkilatı Enstitü Müdürü'nün önerisi ve Yönetim
Kurulu'nun uygun görüşü ile Bilim Kurulu'nca günün şartlarına
uygun olarak değiştirilebilir.
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Y ö n e t i m Kurulu
Madde 9- Yönetim Kurulu aşağıda sayılan üyelerden oluşur;
a) Bilim Kurulu'ndan bir üye,
b) Çukurova Bölgesi turunçgil üretim alanlarında faaliyet
gösteren tarım işletmelerinden ya da sanayi kuruluşlarından iki
temsilci,
c) Çukurova Üniversitesi temsilcisi,
d) Enstitü Müdürü.
(a) ve (b) bendlerindeki üyeler Bilim Kurulu'nca seçilir. Bilim
Kurulu üyesi Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Bilim Kurulu'nca
belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çalışma süresi iki yıldır. İki yıl
sonra yeniden seçilmeleri mümkündür. Boşalan üyelikler için aynı
usulle yeni üye seçilir.
Yönetim Kurulu'nun Görevleri
Madde 10- Yönetim Kurulu, Başkan ve Bilim Kurulu'nun verdiği
yetkiler çerçevesinde, aşağıdaki görevleri yerine getirir;
a) TÜBİTAK'ın araştırma politikası çerçevesinde, Danışma
Kurulu'nun görüş ve önerilerini de dikkate alarak, Enstitü'nün kısa,
orta ve uzun vadeli çalışma hedeflerini belirlemek, çalışmaları
yönlendirmek ve çalışma planlarının yapılmasını sağlamak,
b) Enstitü'nün bütçe taslağının (personel ihtiyacı dahil)
oluşturulmasını sağlamak ve onaylanmak üzere Bilim Kurulu'na
sunmak,
c) Enstitü'nün mali, idari ve bilimsel faaliyetlerini izlemek ve
değerlendirmek,
d) Enstitü Müdür Yardımcılarını atamak,
e) Başkan ve Bilim Kurulu'nca verilen diğer görevleri yapmak.
D a n ı ş m a Kurulu
Madde 11- Danışma Kurulu üyeleri, bitkisel üretimle ilgili bilim
ve teknoloji alanlarındaki çalışma veya uygulamaları ile tanınan,
Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu kişiler arasından Bilim
Kurulu'nca seçilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42

2 Ağustos 1998 - S a y ı : 23421

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa: 51

Enstitü'de ele alınacak konuların belirlenmesi konusunda fikir
alma,, yapılan çalışmaların ihtiyaçlara cevap verme derecesini kontrol
etme ve böylece Enstitü Çalışma Programı ile tarımsal üretim ve
sanayinin ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları arasında
paralellik sağlama bakımından Danışma Kurulunun bilgi ve
deneyimine başvurulur.
E n s t i t ü Karnin
Madde 12- Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür
Yardımcıları, Proje Grup Koordinatörleri ile Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nin bir temsilcisinden oluşur. Enstitü Müdürü'nün
çağrısı üzerine toplanır.
Enstitü Kurulu'nun temel işlevi, Enstitü'de bilgi iletişimini,
dayanışmayı, koordinasyonu sağlayarak Enstitü'nün bir bütünlük ve
tutarlılık içinde işlemesini gerçekleştirmektir. Enstitü Kurulu,
Enstitü'de yürütülen projeler konusunda değerlendirmeler yapar,
projeler arası ve TÜBİTAK'ın diğer birimlerinde yürütülen projelerle
ilişkileri de yönlendirici öneriler geliştirir.
E n s t i t ü Müdürü'nün Nitelikleri ve A t a n m a s ı
Madde 13- Enstitü Müdürü, bitkisel üretim alanında moleküler
biyoloji tekniklerini de kapsayacak şekildeki araştırmaları ve
yöneticilik tecrübesiyle tanınmış kişiler arasından, Başkan'ın önerisi
ile Bilini Kurulu tarafından atanır. Enstitü Müdürü'nün görev süresi
üç yıldır. Üç yıl sonunda yeniden atanabilir. Atama usulündeki
yöntemle görevden alınabilir.
Enstitü Müdürü, Başkan'a bilgi vermek kaydıyla, gerektiğinde,
Enstitü Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakabilir. İki aydan
daha uzun süreli vekalet söz konusu olduğunda, Başkan'ın onayı
gereklidir.
E n s t i t ü Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 14- Enstitü Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır;
a) Enstitüyü temsil etmek,
b) Enstitü'nün uzun vadeli çalışma hedefleri ve planlarını dikkate
alarak yıllık çalışma programlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak;
bunları süresi içinde Yönetim Kurulu'na sunmak,
c) Enstitü'nün bütçe taslağını ve yıllık personel ihtiyacını
belirleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak,
d) Yönetim Kurulu'nca kabul edilip.Bilim Kurulu'nca onaylanan,
Enstitü'nün uzun vadeli çalışma hedef ve planlan ile yıllık çalışma
programını ve bütçeyi uygulamak,
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e) Enstitü'nün yıllık program ve bütçesi çerçevesinde TÜBİTAK
dışındaki kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler dahil, her türlü
harcamalar için Bilim Kurulu'nca her yıl belirlenecek limitler içinde ve
Başkan'ın yetki devretmesi kaydıyla ita amirliği yapmak,
f) Enstitü'nün bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak,
düzenlemek ve yürütmek, iç ve dış destekli projeleri izlemek ve bu
maksatla gerekli her türlü tedbiri almak, iç projelerle ilgili olarak
hakem görüşlerini göz önüne alarak gerekli düzenlemeler yapmak,
g) Enstitü çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı
gelişme raporları hazırlamak ve öngörülen zamanda Yönetim
kurulu'na sunmak,
h) Başkan'ın verdiği yetki sınırlan içinde kalarak Enstitü bütçesi
çerçevesinde tam zamanlı ve yan zamanlı personeli atamak,
gerektiğinde görevlerine son vermek ve Enstitü personelinin terfi ve
diğer özlük işlerini yürütmek,
ı) TÜBİTAK dışındaki kurum ve kuruluşlarca desteklenen
sözleşmeli projelerde çalışmak üzere, bu projelerde öngörülen geçici
personeli atamak ve gerektiğinde görevlerine son vermek,
i) Enstitü'nün çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik bir
yapı ve yaklaşım kazanması için gerekli bütün önlemleri almak ve
uygulamak,
j) Başkan ve Bilim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.
Enstitü Müdürü, yukarıdaki görevleri yerine getirirken, Enstitü
personelinden gerekli gördüğü geçici veya sürekli komisyonlar kurup,
danışmanlar görevlendirebileceği gibi, Enstitü personelini geçici
olarak Enstitü içinde veya dışında, asıl görevi ile ilgili başka bir
görevle veya ek bir görevle görevlendirebilir.
E n s t i t ü Müdür Yardımcıları
Madde 15- Müdür Yardımcıları, görev alanlarının özellikleri
dikkate alınarak yeterli mesleki deneyim ve yöneticilik özelliklerine
sahip kişiler arasından, Enstitü Müdürü'nün önerisi üzerine Yönetim
Kurulu tarafından atanırlar ve aynı yöntemle görevden alınırlar.
Enstitü Müdürü'ne karşı sorumlu olarak, organizasyonda
kendilerine bağlı birimleri geliştirici öneriler oluştururlar, önlemler
alırlar, bu birimlerdeki araştırma, geliştirme ile hizmet ve eğitim
çalışmalarını koordine ederler ve bunların Enstitü programlarına ve
Enstitü'nün dıs kuruluşlar ile imzaladığı sözleşmelere uygun bir
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Müdürü'nce

kendilerine

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Birimleri, Proje Grupları,
Proje Grup Koordinatörü, Proje Yöneticisi
Proje Birimleri ve Proje Grupları
Madde 16- Enstitü'de araştırma çalışmaları
tarafından yürütülür.

Proje Birimleri

Proje Birimi, bir proje yöneticisi ve araştırıcılardan oluşur. Proje
Birimi, bir veya birden fazla teknik elemanın rasyonel işbirliği içinde,
projenin başarıyla sonuçlandırılması için çalışır. Proje Birimleri'nde
görevli eleman sayısı, ihtiyaç ve imkanlara uygun olarak proje
süresince değişebileceği gibi, bir teknik eleman birden fazla projede de
görevlendirilebilir.
Eleman ihtiyacı ve altyapı kaynaklan bakımından ortaklıkları
bulunan Proje Birimleri, bir Proje Grubu'nu oluşturur.
Proje Grupları, Enstitü Müdürü tarafından atanan bir Proje Grup
Koordinatörü
tarafından
yönlendirilir.
Proje yöneticileri
ve
araştırmacılar, Proje Grup Koordinatörü'nün önerisiyle Enstitü
Müdürü tarafından görevlendirilir.
Proje Grup Koordinatörü
Madde 17- Proje Grup
sorumlulukları şunlardır;

Koordinatörü'nün

görev,

yetki ve

a) Mevcut eleman ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak
amacı ile Proje Birimleri arasında koordinasyonu kurmak,
b) Grubun gelişme ve çalışma planını hazırlamak, grubundaki
projeleri teknik, mali, idari olarak izlemek, proje bütçelerinin Enstitü
Çalışma Programına uygun olarak harcanmasını sağlamak,
c) Gruplarında bulunan veya yeni açılacak Proje Birimlerinde
görevlendirilecek
proje yöneticilerini ve araştırıcıları Enstitü
ZXZXZXZXZXZXZXZXZ
d) Enstitü Müdürü'nün bilgisi dahilinde, TÜBÎTAK içi ve dışı ilgili
kurum ve birimlerle temasa geçerek projeler için gerekli hizmetlerin
gerçekleştirilmesini ve gerekli malzeme ve teçhizatın temin edilmesini
sağlamak,
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hazırlayarak

Enstitü

Proje Yöneticisi
Madde 18- Proje Yöneticisi'nin görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır;
a) Proje çalışma programını hazırlamak, saptanan programa
uygun olarak planlanan süre ve tanımlanan aktiviteler doğrultusunda
proje faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b)
Proje
grubundaki
elemanların
izinleri,
terfileri,
ödüllendirilmeleri,
varsa
prim uygulamalarından
yararlanma
oranlarının belirlenmesi gibi konularda Grup Koordinatörü aracılığı
ile Enstitü Müdürü'ne öneride bulunmak,
c) Projede özel uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulan konularda ilgili
danışmanlarla temas kurarak destek sağlamak,
d) Enstitü Mûdürü'nce belirlenen dönemler sonunda projenin
durumu ile ilgili gelişme raporları hazırlamak ve Proje Grup
Koordinatörü'ne iletmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel İşleri
Madde 19- Enstitü personelinin özlük işleri, 17/1/1996 tarihli ve
22526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde,
Enstitü Mûdürü'nce yürütülür.
Muhasebe İşleri
Madde 20- Enstitü bütçesi, TÜBİTAK bütçesi içinde, ayrı bölüm
halinde gösterilir. Bu bütçenin uygulanması ile ilgili muhasebe
işlemleri, Bilim Kurulu'nun 22.8.1994 tarih ve 13 sayılı kararıyla
kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Muhasebe
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Enstitü ile ilgili olarak tutulan defter ve belgeler, Enstitü
Müdürlüğü'nde saklanır. Bu defter ve belgeler 17/7/1963 tarihli ve 278
sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması
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Hakkında Kanun'da belirtilen denetim organları ve gerektiğinde
TÜBÎTAK Başkanlığı'nca incelenerek denetlenir.
S a t ı n alma İşleri
Madde 21- Satınalma işleri 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.
TÜBİTAK Dışı Kurum ve Kuruluşlarca Desteklenen Projeler
Madde 22- Enstitü Müdürü, "TÜBİTAK'ça Kurum Dışına Verilen
Hizmetlerin Ücretlerinin Tespiti, Yürütülmesi, Sonuçlandırılması ve
Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen usul
ve esaslara uygun olarak TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca
desteklenen proje sözleşmelerini imzalamaya yetkilidir.
Bu
tür
projelerde
çalışacak
TÜBİTAK
personelinin
görevlendirilmeleri ile münhasıran projede çalışmak üzere sözleşme
ile istihdam edilecek geçici personelin atanmaları Enstitü Müdürü'nce
yapılır.
Bu tür projelerde çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek
geçici personele ödenecek ücretler, projeyi destekleyen kurum ve
kuruluşlarla imzalanacak proje sözleşmesinin personel giderleri
faslında karşılığı bulunmak kaydıyla, Enstitü Müdürü'nce belirlenir.
Protokol
Madde 23- TÜBİTAK ve Çukurova Üniversitesi arasında bu
yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak işbirliği bu iki kurum
arasında düzenlenecek protokole göre yürütülür. Sözkonusu protokol
bu yönetmeliğin ayrılmaz bir parçasıdır.
Yürürlükten Kalkan Hükümler
Madde 247/6/1987 tarihli
ve 19480 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Subtropik
Meyveler Araştırma Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.
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Fatih Üniversitesinden :
Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ B Ö L Ü M
Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1 — Fatih Üniversitesinin fakülte ve bölümlerinin lisans öğretimi ve sınavla
rı bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Dayanak
Madde 2 — B u Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43 üncü ve
44 üncü maddeleri uyarınca ve 43 üncü maddeye dayalı olarak Yükseköğretim Kurulun
ca belirlenen ilkeler de göz ö n ü n d e tutularak hazırlanmıştır.
Diploma
Madde 3 — Fatih Üniversitesinin fakültelerinde bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini
başarı ile tamamlayanlara fakülte ve bölüm adı açıklanmak, gerekiyorsa öğrenim görülen
program da belirtilmek suretiyle, mühendislik öğretimi yapılan fakülte ve bölümlerde mü
hendislik diploması, diğer lisans öğretimi yapılan fakülte ve bölümlerde lisans diploması ve
rilir. Yeni kurulacak fakülte ve bölümlerden mezun olanlara verilecek unvanlar Üniversite
Senatosu'nca belirlenir.
Öğrenim Ücreti
Madde 4 — Lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Fatih Üniversitesi Mütevelli
Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
Öğrenci İşleri
Madde 5 — Öğrencilerin fakültelerin yarı yıllarına yazılmalarına, yatay ve dikey geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine ve fakültelerden ilişiğinin kesilmesine yönetim
kurulları karar verir. Öğrenci bu kararlara karşı, ersbeş gün içinde Üniversite Yönetim Kuru
luna itiraz edebilir.
Öğrenci disiplin işleri, "Yükseköğretim Kurumları Ö ğ r e n c i Disiplin Yönetmeliği''ne
göre yürütülür.
İKİNCİ B Ö L Ü M
Kabul ve Kayıt
Giriş Esasları ve Kesin Kayıt
Madde 6 — Fatih Üniversitesi fakültelerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrenci alınır. Ayrıca adayların başka bir yükseköğretim kuru
munda kayıtlı olmamaları şarttır. Yükseköğretim kurumlan arasında yatay ve dikey geçişler
le ilgili hükümler saklıdır.
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Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, kanun hükümleri çerçevesin
de Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt işlemleri tamamlanan aday
öğrenci, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile Fatih Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrenci
lik haklarından yararlanır.
Fakülteye süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, Fatih Üniversite
si öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Mazere
ti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile bir yakını vasıta
sıyla da yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin
bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, Üniversite ile ilişkileri kesilir.
Danışmanlık
Madde 7 — Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı se
çilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yeni
lenmesi sırasında öğrenci, kayıt formunu doldurur ve danışmanına onaylatır.
Kayıt Yenileme
Madde 8 — Fatih Üniversitesi öğrencileri devam ettikleri fakültelerde her yarıyıl Fa
külte Yönetim Kurulunca tespit edilen usule göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt
yenileme işlemi, akademik yarıyılın başlamasından önceki hafta içerisinde tamamlanır.
Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyip kaydını yap
tırmayan veya yenilemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yapılmaz.
Kimlik Kanı
Madde 9 — B u Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran veya
8 inci maddesi uyarınca kayıtlarını yenileyen öğrencilere Fatih Üniversitesi öğrencisi olduk
larını belirten ve en çok bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik verilir.
Yatay ve Dikey Geçişler
Madde 10 — Fatih Üniversitesinin fakültelerine yapılacak yatay geçişler, "Yükseköğ
retim Kurumlan Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yö
netmelik" hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler Fakülte Yönetim Kurulunca belirlene
cek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır.
B u madde uyarınca Fatih Üniversitesi fakültelerine intibakları yapılanlara en az i k i
yarıyıl öğrenim görmeleri kaydıyla diploma verilir.
Dikey geçişler hakkında "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
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' ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M
Öğretim
Öğretim Yılı
Madde 11 — Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
G ü z ve bahar yarıyıllarının normal süresi 14 haftadır. Gerekli hallerde bu süre Üni
versite Senatosunca değiştirilebilir. Öğretim yılının başlangıç tarihi, sınav dönemlerinin ta
rihleri, Senato tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir.
Resmî tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim
ce önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen derslerin ders ve sınavları cu
martesi ve pazar günleri yapılabilir.
Öğretim Süresi, Şekli ve D i l i
Madde 12 — Fatih Üniversitesi yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düze
yinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için verilen normal ve aza
mi süreler; iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, beş yıllık programlar için
sekiz, altı yıllık programlar için ise dokuz yıldır.
Öğretim, öğretim programında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitir
me çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.
A k s i kararlaştırılmadıkça, her dersin, uygulama, laboratuvar ve benzerlerinin süresi
hazırlık hariç bir yarıyıldır.
Fatih Üniversitesinde İngiliz D i l i ve Edebiyatı dışındaki dil programları ile Türk D i l i
ve Edebiyatı bölümü hariç öğretim dili İngilizce'dir. Ancak Üniversite Senatosunun kararı ile
belirli programlarda tüm veya bir kısım dersler Türkçe verilebilir.
Öğretim Programları
Madde 13 — a) Fatih Üniversitesi fakülte ve bölümlerinde öğretim, Yükseköğretim
Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak dersler gözönünde tutulmak ve bölüm
lerin görüşleri alınmak suretiyle, fakülte kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca onaylanan öğre
tim programına göre yapılır. Öğretim programlarındaki dersler, o birimin bölümlerinde veya
Fatih Üniversitesinin diğer birimlerinde açılan derslerden oluşur.
b) Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve bu programdaki sıra izlenmek sure
tiyle yürütülür. Ancak; üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini ba
şaran öğrenciler, alt yarıyıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasını en az (3.00) düzeyine ulaş
tırdıklarında, öğrenci danışmanının onayı ile programa konulmuş olan bir üst yarıyıldan ders
alabilir.
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c) Öğrenci, kayıt olduğu yarıyılda, daha önceki yüksek öğrenimi sırasında başarılı ol
duğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla bazı ders veya derslerden muafiyet ta
lep edebilir. İlgili fakülte yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü
derslerden muaf tutabilir.
d) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği geçerli bir nedenle normal
olarak alması gereken yarıyılın derslerini alamamışsa, bunu takip eden yarıyıldaki ön şartsız
dersleri alabilir ve bundan sonraki öğrenimine öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve
daha önce almadığı dersleri alarak devam eder. Öğretim programına dahil olan pratik çalış
malar, birimlerce her b ö l ü m ü n öğretim özelliğine göre hazırlanan esaslar çerçevesinde yapı
lır.
Ön Şart
Madde 14 — Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar, ilgili bölümlerin kurul
larınca tespit edilir.
Derse Yazılma, Ders Bırakma ve Devam Zorunluluğu
Madde 15 — a) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait, ders, uygulama, laboratuvar,
proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara aşağıda belirtilen sınırlar için
de kalarak yazılır.
b) Önceki yarıyıllardan ders ve ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalış
maları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle (F) aldıkları ders
lere kaydolmak zorundadır. B u dersler farklı yarıyıllardan ise en alttaki yarıyıl derslerinden
başlama şartı aranır.
c) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren üç hafta içe
risinde bir yarıyılda en fazla bir dersten çekilebilir, aldığı dersi bir başka dersle değiştirebilir
veya-başka bir derse kaydını yaptırabilir.
d) Teorik derslerin en az % 70'ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80'ine
devam etme zorunluluğu vardır. Devamsız durumdaki öğrenciler, o dersin yarıyıl sonu sına
vına alınmazlar.
Ders Yükü
Madde 16 — Her öğrenci devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar,
proje, seminer, atölye, bitirme tezi ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.
Öğrencilerin bir yarıyılda alacakları derslerin kredi-saat toplamı, ilgili bölümler tara
fından belirlenen maksimum değeri aşamaz.
Bitirme Çalışması
Madde 17 — Öğrencinin öğretim programına göre istenen mesleki seviyeye ulaştığı
nı gösteren zorunlu bir bitirme çalışmasını (tez, proje, seminer, staj, araştırma, arazi çalışma
sı v.b.) yapması, ilgili yüksek öğretirtı biriminin yetkili kurullarınca kararlaştırılır. Bitirme ça
lışması alabilme şartları, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi yine bu kurulların kararıyla beYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51
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lirlenir. Bitirme çalışması, ders programlarında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır. Ancak
bitirme çalışması konularının öğrencilere verilmesi, esaslarda gösterilen şartlara göre daha
önceki yarıyıllarda da yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu
Notlar
Madde 18 — Öğrencinin bir dersteki başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmaların
da gösterdiği basan düzeyi ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve
rilir. Dersi veren öğretim elemanı, o ders için başarı derecesini belirten ve harflerle ifade edi
len bir başarı notu takdir eder.
Kat Savı

Puan

Ortalamaları Katılmayan Notlar

A

4.00

93-100

I - Eksik

A -

3.70

90-92

S - Yeterli

B +

3.30

87-89

U - Yetersiz

B

3.00

83-86 .

P - Gelişmekte olan

B -

2.70

80-82

E X - Muaf

C +

2.30

77-79

W - Çekilmiş

C

2.00

73-76

N A - Devamsızlık nedeniyle başarısız

C-

1.70

70-72

N C - Kredisiz

D +

1.30

67-69

D

1.00

63-66

D-

0.70

60-62

F

0

59-0

Başarı Notu

(1) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde
ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur.
Öğrenci, herhangi bir dersten (1) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı'na teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not al
mak zorundadır. A k s i halde (I) notu kendiliğinden (F) haline gelir. Ancak, uzayan bir hasta
lık ve benzeri hallerde, b ö l ü m başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla (J)
notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
(S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (S) notu
ayrıca Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile üniversiteye yeniden
kaydolan öğrenciler evvelce almış oldukları derslere ait denklik, bölüm başkanının önerisi
üzerine ilgili yönetimi kurulunca verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip bu Yönetmelik gere
ğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortala
ma hesaplarına dahil edilmez.
Öğrencinin değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların in
tibakı ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
(P) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
(U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere
verilir.
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(EX) notu, Üniversite Senatosunca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan
muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ortala
maya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.
:
(NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamala
rına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince tak
dir olunur. (NA) notu, not ortalaması hesabında (F) notu işlemi görür.
(W) notu, öğrencinin dönem başından itibaren ilk üç hafta içinde danışmanının öne
risi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin
bu şekilde dersten çekilmelerinde 15 inci madde kuralları uygulanır.
(NC) notu, program uyarınca veya danışman onayı ile kredisiz olarak alınan dersler
için verilir. Bu derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz..
Başarısız, Başarılı, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri
Madde 19 — a) Bir dersden C (2.00) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersi başar
mış sayılır.
b) Herhangi bir öğrencinin genel not ortalaması (2.00)'nin altında olması halinde, öğ
renci C (2.00)'nin altında not aldığı dersi veya dersleri tekrarlayabilir. Herhangi bir dersten
(F) alan öğrencinin bu dersi tekrarlaması zorunludur.
c) İki yarıyıl üst üste yarıyıl ortalaması 1.50'nin altında kalan öğrenciler sınamalı sta
tüye geçirilir. Bu öğrenciler öncelikle (F) aldıkları ders veya dersleri tekrarlar. Sınamalı sta
tüdeki öğrencilerin ders yükü ilgili bölümün öngördüğü ders yükünün 2/3'sini geçemez.
d) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 - 3.49 arasında
olan öğrenciler "Onur" listesinde, ağırlıklı genel not ortalaması 3.50 - 4.00 arasında olan öğ
renciler ise "Yüksek Onur" listesinde ilan olunur ve kendilerine yazılı bir onur belgesi veri
lir.
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi
Madde 20 — Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardaki
dersleri tekrar alabilir. Genel not ortalaması hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.
Başarı Notu
Madde 21 — a) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içindeki çalışmaları (yarıyıl
içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar v.b.) ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından itibaren biri
hafta içinde, açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi ilgili öğretim üyesi/elemanı ta
rafından ilan edilir.
b) Bir dersin başarı durumu, her yarıyıl akademik takvimde gösterilen süre içerisinde
ilgili idari birime verilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
Sınav Dönemi
Madde 22 — Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi
içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar o
dönemde süre uzanım yapılır.
Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır, laboratuvar,
uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların
sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde de yapılabilir.
Sınav Programlan ve Yeri
Madde 23 — Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili fakülte yönetim kurulları tarafın
dan kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, prog
ramda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde ya
pılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapı
labilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53

Sayfa: 62

RESMÎ G A Z E T E

2 Ağustos 1 9 9 8 - S a y ı : 23421

Sınav Şekli
Madde 24 — Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak dersi veren öğretim ele
manı sınavın sözlü, proje veya ödev olarak yapılmasına da karar verebilir. B u husustaki ka
rarın bölüm başkanlığınca yarıyılın başlamasından itibaren en geç i k i hafta içinde ilan edil
mesi şarttır.
Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yönetir. Sorumlu
öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı bi
lim dalı veya ana bilim dalı başkanı tarafından belirlenir ve bölüm başkanlığına bildirilir. Sı
navların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için fakültelerdeki bütün öğretim üyeleri ve öğ
retim yardımcıları görevlendirilebilir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 25 — Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, dersin sınav sonuç listesinin ilan
edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, Dekanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazı mad
di hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve sonuç en geç, bir hafta içeri
sinde Dekanlığa bildirir.
Yaz Dönemi Eğitimi
Madde 26 — Üniversite; fakülte ve diğer birimlerinden gelecek öneriler doğrultusun
da gerek mevcut programlarla, gerekse üniversite dışı kesimlere yönelik eğitim hizmetleriy
le ilgili yaz dönemi eğitimleri düzenleyebilir. B u konuda Üniversite Senatosu tarafından ka
bul edilen program önerileri, Mütevelli Heyeti'nin onayıyla kesinleşir. Yaz dönemi eğitimi,
"Yaz D ö n e m i Öğretimi Yönetmeliği"ne göre uygulanır.
BEŞİNCİ B Ö L Ü M
Değerlendirmeler
Derslerin Kredi Değeri
Madde 27 — Ders, uygulama, Iaboratuvar, proje, seminer, atölye ve bitirme çalışma
sının öğretim bakımından değerlendirilmesi birim saat üzerinden yapılır.
B i r dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı; uygulama, Ia
boratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısından oluşur.
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması
Madde 28 — Ağırlıklı genel not ortalaması, ders veya ayrı ders niteliğindeki Iabora
tuvar, proje, atölye, seminer, bitirme çalışması ve benzerlerinin her birinden elde edilen ra
kamsal başarı notu ile o ders veya ayrı ders niteliğindeki Iaboratuvar, proje, atölye, seminer,
bitirme çalışması ve benzerinin kredi saatlerinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamı
nın, kredi saatler toplamına bölünmesi yoluyla bulunacak değerdir. Bölme sonucu virgülden
sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.
Bitirme Derecesi ve Diploma
Madde 29 — a) Fakülte öğretim programında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin
tümünden başarılı olmuş, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu
yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimi bitirmiş sayılır ve
kendisine bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde sözü edilen diploma verilir.
Fakülteleri bu şekilde bitirenlere ayrıca, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ba
şarı notunu, devam ettikleri bölümden, programdan aldıkları dersleri, proje, Iaboratuvar ve
bitirme çalışması vb. gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi
(transkript) verilir.
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b) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birim
lerden temin edecekleri ilişiksiz belgesini ibraz etmek zorundadırlar.
c) Fatih Üniversitesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri her yıl için; merkez kampüsü,
bölge kampüsleri veya mahalli idarelerce uygun bulunacak hazine ye belediye arazileri veya
şehir parklarına en az 50 ağaç dikmiş olmaları beklenmektedir. Bunun gereğini yerine geti
ren öğrencilere çevre çalışmalarına katkı ve teşekkür belgesi verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İzin ve Hakların Saklı Tutulması
Madde 30 — a) Öğrenciye (haklı ve geçerli nedenlerle) Fakülte Yönetim Kurulu ka
rarıyla bir defada en çok i k i yarıyıl olmak üzere azami 4 yarıyıl (öğrenim ücretinin üçte biri
ni ödemek kaydıyla) izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci okula devam edemez ve izinli ol
duğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
b) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik te
cilinin kaldırılması gibi önceden görülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl içinde de
izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda iş
lem yapılır. A n c a k bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez..
c) Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana
çıkmasından itibaren en geç on gün içinde ilgili yüksek öğrenim kurumuna başvurması ve
olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Söz konusu nedenlerin devamı halinde yöne
tim kurulunca i z i n uzatılabilir.
d) Uzun süreli izinler kararda belirtilmesi şartıyla öğrenim süresinden sayılmaz.
e) Öğrenci veya öğrenci gruplarının düzenledikleri kültür ve sanat faaliyetlerinde
üniversite/fakülte isim ve sembollerinin kullanılması Rektörlüğün iznine bağlıdır.
Üniversiteden Ayrılma
Madde 31 — Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri
fakültenin dekanlığına yazılı olarak başvururlar. B u öğrencilerin ilgili birimlerinden alacak
ları ilişiksiz belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğ
renciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları
ve diğer belgeleri verilir. Ancak ödemiş olduğu eğitim ücretleri iade edilmez.
Anlaşmalı Yurt Dışı Üniversitelere Gönderilen Öğrenciler
Madde 32 — Fatih Üniversitesi ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılabilecek
anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl
yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. B u süre içinde öğrencinin Fatih Üniversitesi'ndeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt dışındaki üniversitede -aldığı dersler ve bun
ların başarı notuna nasıl yansıtılacağı fakülte yatay geçiş komisyonunun görüşü alınarak
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
Bölümler Arası Geçiş
Madde 33 — Fatih Üniversitesinde yıl sonu itibariyle bütün derslerden başarılı olan
öğrenciler, Ö S Y M giriş puan türleri dikkate alınarak Üniversitenin bölümleri arasında geçiş
yapabilirler. B u tarz geçişte bölüm kontenjanları ve öğrencilerin başarı durumları gibi kriter
ler göz önüne alınır. S ö z konusu kriterler ve ilave kriterler kurulan bir bölümler arası geçiş
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komisyonu tarafından tespit edilir ve öğrencilerin bu kriterlere uyup uymadığı bu komisyon
ca belirlendikten sonra geçiş gerçekleştirilir.
Geçiş yapan öğrenci, yeni kayıt yaptırdığı bölümün önereceği birinci ve/veya ikinci
yarıyıla ait dersleri almakla yükümlüdür.
İkinci Lisans İzleme Programı
Madde 34 — Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren üniversite yönetiminin belirlediği
esaslara uygun olarak kayıtlı oldukları bölüme ilaveten bir başka b ö l ü m ü n derslerini takip
edebilirler. B u durumda öğrenciler, seçmeli derslerini izlemek istedikleri bölümün, zorunlu
derslerinden seçerler. Ders seçme işlemi danışmanının onayı ile gerçekleştirilir. Öğrenci,
takip ettiği birinci b ö l ü m ü n diplomasına ilave olarak izlediği ikinci bölüm derslerini başar
dığını gösteren bir sertifika almaya da hak kazanır.
Ö n Lisans Diploması
Madde 35 — Dördüncü yarıyıl sonuna kadar, ders planında bulunan bütün dersleri bu
Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve fakültesinden ilişiğinin kesilmesi duru
muna gelen, dördüncü yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00'ye ulaş
tırmış olan ve F notu bulunmayan öğrencilere ilgili bölümün ön lisans diploması verilir.
Öğretmenlik Sertifikası
Madde 36 — Fatih Üniversitesi yüksek öğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler öğ
renimleri sırasında öğrenimlerine ek olarak öğretmenlik sertifikası için gerekli dersleri
alabilirler. B u programı başarı ile tamamlayan öğrencilere öğretmenlik sertifikası verilir. B u
programın uygulanması ile ilgili esaslar ve dersler ek bir yönetmelikle ilan edilir.
Burslu Öğrenciler
Madde 37 — Üniversitemizin fakültelerinde burslu olarak okuyan öğrencilerin burs
lu durumlarının bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam etmesi için:
a) Herhangi bir disiplin cezası almamaları,
b) Hazırlık dahil 5 yılda mezun olamayan burslu öğrencinin bursu kesilir.
c) Zorunlu dersler dahil burslu öğrenciler her yarıyıl en az 15 kredi saatlik ders almak
mecburiyetindedir.
d) Yıl sonu ağırlıklı genel not ortalamalarının en az (2.30) olması gerekmektedir. A k 
si takdirde öğrencinin bursu, eğitim gördüğü yıl sonu itibariyle kesilir.
Madde 38 — 18/1/1998 tarihli ve 23234 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Fatih
Üniversitesi Lisans Öğretim Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 39 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 40 — B u Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI BOLUMU
Yargıtay Kararı
Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden :
Esas No

: 1998/2334

Karar No

: 1998/2787

Mahkemesi

: Pendik 1. Asliye Hukuk

Tarihi

: '25.10.1994

Nos.u

: 1994/410-1994/488

Davacı

: Bayram Çetinkaya vd.

Davalı

: Yusuf A ğ c a vd.

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 12.8.1994 gününde verilen dilekçe ile
tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair veri
len 25.10.1994 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16.3.1998 gün ve 18593 sayılı tebliğnamesiyle H U M K . 427/6 maddesi gereğince K a nuıı yararına bozulması istenilmiş olmakla, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek
gereği düşünüldü:
KARAR
Davacılar vekili 12.S.1994 günlü dilekçesiyle 19.9.1994 günlü noter satış vaadi söz
leşmesi ile 174 parselden satın aldıkları

hisselerin davacı Bayram ve Sami adına, yine

19.9.1994 tarihli noter satış vaadi sözleşmesiyle 180 parselden satın aldığı hissenin davacı İs
mail adına, yine; 5.1011994 tarihli noter satış vaadi sözleşmesiyle, 367 parselden satın aldığı
hissenin davacı Zeynal adına, yine; (13.10.1994) tarihli noter satış vaadi sözleşmesiyle 249
parselden satın aldığı hissenin davacı Ahmet adına, yine; (15.9.1994) ve (16.9.1994) tarihli
noter satış vaadi sözleşmesiyle 422 parselden satın aldıkları hisselerin davacılar Mehmet ve
A l i adına, yine; 895 parselden haricen satın ve teslim aldığı hissenin davacı Yaver adına, yi
ne; 169 parselden haricen satın ve teslim aldıkları hisselerin dava dilekçesine ekli listede pay
ları belirtilen 12 davacı adına, yine; 668 parselden haricen satın ve teslim aldıkları hisselerin,
dava dilekçesine ekli ü s t e d e payları belirtilen 66 davacı adına, iptalen tescilini istemiştir.
Mahkeme, davalı tapu maliklerinin ayrı ayrı davayı kabul ettikleri gerekçesiyle davacıların
davalarının kabulüne karar vermiştir. Hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
25.10.1994 tarihli temyiz edilmeksizin kesinleşen bu hükümden sonra, Tuzla Beledi
yesi İmar Müdürlüğü tarafından 1.5.1997 tarihinde dosyaya gönderilen yazılarda, yukarıda
belirtilen dava konusu parsellerden 367-895-169-180 ve 422 parsellerin

8.12.1993 tasdik

tarihli 1/25.000 ölçekli Kurtköy yöresi çevre düzeni revizyon nazım imar planında kalmak
ta olup, 1/5000 ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yoktur...." cevabı
nın verildiği görülmüştür.
Yargı Bölümü Sayfa : I
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İ m a r Kanunun 5. maddesine göre imar planının ve Nazım İmar planının ayrı ayrı ta
rifleri yapılmış 8. maddesinde; İmar Planının Nazım İmar Planı ve uygulama imar planından
oluşacağı alt düzeydeki yerel fiziki planların 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 öl
çekli uygulama imar planı olup, nazım imar planları Büyükşehir Belediyesince, uygulama
imar planları ise ilçe Belediyelerince yapılıp, Büyükşehir Belediyesince onaylanarak yürür
lüğe gireceği, ancak; imar planı mevcut olup da; üzeri imar planına ve mevzuata aykırı yapı
larla dolu olması nedeniyle bu planın uygulanma olanağı kalmadığı yerlerde Islah İmar plan
larının, yapılabileceği kanunlarımızda nizama bağlanmıştır. B u hükümlerin gayesi bir kadast
ro parselinin çeşitli imar parsellerine bölünmesi suretiyle düzenli şehirleşmeyi oluşturmaktır.
B u nedenle sağlıksız şehirleşmeyi, düzensiz yapılaşmayı önlemek gayesi ile getirilen
9 Mayıs 1985 tarihli İ M A R K A N U N U N U N "ARAZİ ve A R S A D Ü Z E N L E N M E S İ " başlığı
nı taşıyan 18. maddenin son fıkrası "veraset yolu ile intikal eden, bu kanun hükümlerine gö
re şuyulandırılan, kat mülkiyeti kanunu uygulaması tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve
depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç, İMAR
P L A N I O L M A Y A N yerlerde, her türlü YAPILAŞMA A M A C I Y L A , arsa ve parselleri hisse
lere ayıracak Ö Z E L P A R S E L A S Y O N P L A N L A R I , SATIŞ VAADİ S Ö Z L E Ş M E L E R İ Y A 
P I L A M A Z " hükmünü getirmiştir. B u hüküm tapu kanunun 26. maddesi ile noterlik kanunun
60. maddesi 3. bendi hükümlerine nazaran ÖZEL H Ü K Ü M olup, Genel hükümlere K A M U
D Ü Z E N İ gereğince bir İSTİSNA getirmiştir. Ayrıca imar kanununun 15. maddesinin son fık
rasında " İ M A R P L A N I D I Ş I N D A kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktar
lardan küçük ifrazlara izin verilmez" denmektedir.
Taraflar tapuya satış için gittiklerinde muhafızlıkların satış yapmadıkları nedeni ile
dava açmaktadırlar. Dava konusu parseller büyük arazi parçası olup içersinde çok miktarda
bina yapılabilecek nitelikte, tapuda T A R L A cinsi ile kayıtlı olduğu, satılan hisselerin gide
rek küçüldüğü ve satışların arttığı açılan dava dosyalarının sayısından anlaşılmakta olup, bu
olgu Y A P I L A Ş M A A M A C I N I N varlığını gösterdiği gibi yıllarca süren bu tip satışlar yüzün
den şehirlerimizin kenarlarında gecekondu mahalleri doğduğu sağlıksız şehirleşmeye sebebi
yet verildiği tesbit edilmektedir.
Yasanın gayesi imar planı dışındaki yerlerin sağlıksız şehirleşmesini engellemek ol
duğuna göre, dava konusu parsellerin imar planları dışında, satışı yasaklanan yerlerden ol
duğu, uygulamanın kanuna karşı hile sayılması gerektiği, yukarıda açıklanan imar kanunu
hükümlerine göre davanın reddi,

gerektiği halde, mahkemece davalıların davayı kabul

beyanlarına itibar edilip davanın kabulüne dair verilen h ü k ü m usul ve kanuna aylan olduğun
dan bozulması gerekmiştir.
S O N U Ç : Yukarıda yazılı gerekçelerle; Mahkeme hükmünün H U M K . n u n 427. mad
desi gereğince sonuca etkili olmamak üzere Kanun Yararına B O Z U L M A S I N A , kararın bir
örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlıkça Resmî Gazete'de yayınlatılmasına, 14.4.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yargı Bölümü Sayfa : 2
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İLÂN BÖLÜMÜ
Yargı İlânları
Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E . No
: 1995/93
K . No
: 1997/66
Sanık
: Ayşe Güngör; Ramazan kızı, Huma'dan olma, 14/4/1965 doğumlu, Ş.Karaağaç İlçesi Göksöğüt Kasabası Yukan Mah. nüfusuna kayıttı olup, aynı yerde mukim, evli, 1 ço
cuklu, okuryazar, ev kadını, sabıkasız, T C , İslam.
Suç
: Adam öldürmeye eksik teşebbüs, mütecaviz sarhoşluk, hakaret, konut do
kunulmazlığım bozmak, ruhsatsız av tüfeği bulundurmak, etkili eylem.
Suç Tarihi
: 2/12/1995
Karar Tarihi : 19/11/1997
Yukarıda suçlan ve açık kimliği yazılı sanık Ayşe Güngör'ün eylemine uyan TCK.nun
456/4. maddesi uyannca taktiren tercihen 3506 sayılı Yasa ile değişik TCK.nun 19. maddesi gere
ğince 300.000,-TL. Ağır para cezası Ue cezalandırılmasına, TCK.nun 59. maddesinin uygulanma
sına yer olmadığına, sanığın birdahi suç işlemiyeceği yolunda mahkememize kanı gelmemiş oldu
ğundan 647 sayılı Yasanın 6. maddesinin uygulanmasına yer olmadığma,
Yine sanığın mesken mahsuniyetini ihlal suçundan cezalandırılması için kamu davası açıl
mış isede yeterli delil elde edilemediğinden müsnet suçtan beraatine karar verilmiş olup, sanığın
gıyabında verilen iş bu hüküm bütün aramalara rağmen bulunamayıp, tebliğinde mümkün olma
makla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi uyannca ve 29. maddesi uyannca (Müteakip
maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hük
mün tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün ke
sinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
20985

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E . No : 1997/42
K . No : 1998/8
Gasp'a teşebbüs suçundan sanık Karaman İli, San veliler İlçesi, Adiller Köyü nüf. kayıtlı,
adresi belli olmayan Ahmet ve Fatma'dan olma, 1974 doğumlu, A l i Çevik hakkında mahkememi
zin 3/3/1998 tarih ve 1997/42 E . 1998/8 K . sayılı ilamı Ue beraatine karar verilmiş, sanığın
gıyabında verilen karar tebligata ve tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, 7201 S.K.nun
28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, kararın Resmi Gazete'de
yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
20988
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığından :
E . No
: 1997/3492
D . No
: 1997/1028
Sanık
: Basri Demir, Ekrem ve Habibe oğlu, 1973 D.Iu Şırnak İli, İdil İlçesi, Kayı
Köyü nüfusuna kayıtlı,
Suç
: Adam Öldürmek.
Suç Tarihi : 23/9/1990
Sımak Ağır Ceza Mahkemesinden 3/7/1995 gün ve 1990/35 E. 1995/103 K . sayısı ile hak
kında TCK.nun 448, 463, 59, 31, 33. maddelerle 10 yıl ağır hapis cezasını temyiz ettiği ve Yargı
tay'da duruşma istediği, kendisine ulaşılamadığından duruşmanın atılı bulunduğu 17/9/1998 tarihin
den önce 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine,
İlanın yapüdığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapümış sayılmasına,
Gereğinin yapılması hususu ilan olunur.
2901/1-1

••

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
GÜBRE, MISIR BİÇME T A R L A S I , J Ü T ÇUVAL, SENTETİK İPLİK, YÜN, GEYİK DERİSİ,
FİBER K L A S K A P L A M A L I T A H T A K A Y I K , OTO DIŞ LASTİĞİ, C A M DÖKÜNTÜSÜ,
ATEŞ TUĞLASI, PLASTİK B O R U , AŞINDIRMA MALZEMESİ, T E L ÇUBUK,
PALET JANK V E AKSESUARLARI, KONSERVE KUTUSU KAPAKLARI,
D E R İ , JENERATÖR, ELEKTRİK A K S A M I , T E N E K E K U T U , ÇİM
T O H U M K A B I , ELEKTRİK A K S A M I , ÇAMAŞIR S U Y U , DÖKME
KÜKÜRT, P A M U K İPLİĞİ, P A M U K , BOŞ M A S U R A , FİLITRE/YAĞ
KEÇESİ HORTUM,FUEL-OİL,KÜKÜRT,RADYO-TEYP, ÇAY,
K O L SAATİ, MİSVAK ÇUBUĞU, ELBİSE ASKISI JİLET,
R U L M A N , OTO HAVA POMPASI, KRİSTALİZATÖR,
TELEVİZYON, MUHT. Y E D E K A K S A M , DERİDEN
GİYECEK, PATATES SÖKME MAKİNESİ,
MUHTELİF EŞYA S A T I L A C A K T I R
Maliye Bakanlığı Adana İşletme Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 - a) Adana İşletme Bölge Müdürlüğünce; satışa esas bedeli en az 529.000,- TL. ile en
çok 13.122.562.000 - T L . arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutan da en az 150.000T L . , en çok 656.130.000 - T L . arasında olan ve özellikler ile ayrı ayn satışa esas bedelleri ve gü
vence tutarları şartname eki listede gösterilen eşyalar; 13/8/1998 tarihinde BİRİNCİ defa, satılamadığı takdirde 20/8/1998 tarihinde İKİNCİ defa ve 27/8/1998 tarihinde de ÜÇÜNCÜ defa açık
artırma suretiyle, Tarsus-Adana E - 5 Karayolu 7 K M . Yenice/TARSUS adresindeki Açık Artırma
Salonunda anılan günde saat 9.30'da satışa sunulacaktır.
b) Güvence 12/8/1998 tarihi saat 16.30'a kadar Tarsus-Adana E - 5 Karayolu 7 K M . Ye
nice/TARSUS adresindeki Bölge Müdürlüğümüz Veznesine yatırılacaktır.
c) Satışta 92. Grup eşya satılacaktır.
2 - Açık artırmaya katılacakların, kimliklerini gösterir belge ile satış tarihine göre 6 ay
içinde alınmış, iş veya ikametgah ilmühaberlerini vekil olarak satışa katılanların, noterden onaylı
vekaletname örneğini, güvence aranan hallerde güvencenin yatırıldığını belirten belgeleri ibraz et
meleri zorunludur.
3 - Açık Artırmalı Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Bölge Müdürlüğümüz
ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
4 - Satışla ilgili olarak, satışı yapan işletme Bölge Müdürlüğünün aşağıda belirtilen tele
fon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.
Bilgi için 0(324) 651 28 66
İlan olunur.
21272/1-1
J A P O N Y A , GÜNEY AFRİKA - İZMİR DENİZ Y O L U NAKLİYESİ Y A P T I R I L A C A K T I R
PETKIM Petrokimva Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya Kompleksinden :
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan K L O R ALKALİ Fabrikası ihtiyacı
98/B-0208-0 dosya no Tu muhtelif Yatırım malzemelerinin denizyolu ile nakliye işi kapalı zarf
usulüyle yaptırılacaktır.
2 - B u işe ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve Ankaratstanbul-lzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir.
3 - Teklifler Şartnamesine uygun olarak en geç 12/8/1998 tarih saat 12.00'ye kadar
Aliağa Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır. Teklifler aynı gün huzurda açılacaktır.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve
hizmetleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir.
21688/2-1
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Sosyal Sigortalar K u r u m u Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :

1 - Kurumumuzca eksiltmeye konulan iş Ankara Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim
Hastanesi muhtelif onanm inşaatı işi olup ilk keşif bedeli 1997 yılı Bayındırlık ve Iskan Bakanlı
ğı birim fiyatlarıyla 50.000.000.000,- TL.dir. Bu işte 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesi uygulanacaktır.
2 - Bu işin geçici teminatı 1.500.000.000 - TL.'dir.
3 - Uygun teklif ile uygun teklife yakın iki teklif sahibi firmaların geçici teminatları İha
le Komisyonu Kararının Yönetim Kurulunca onayından sonra, diğer teklif sahiplerinin geçici te
minatları ise ihaleden sonra iade edilecektir.
4 - Eksiltme 20/8/1998 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00'de SSK. Genel Mü
dürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı (Adakale SK. No: 30 Yenişehir/ANKARA) adresindeki.. Nolu
İhale Komisyonu Başkanlığınca yapılacaktır.
5 - Bu işte Resmi Gazete'nin 17/3/1998 tarih, 23289 sayılı nüshasında yayımlanan Ba
yındırlık ve Iskan Bakanlığının 1998 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihin
de kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
6 - İstekliler bu işe ait ihale dosyasını Ankara / Kızılay Adakale Sokak No: 30 da Genel
Müdürlük İnşaat Dairesi Başkanlığı Onanm Bürosunda mesai saatleri içinde görebilecektir.
7 - İsteklilerin Yapım işleri için kapalı teklif usulü üe ihale şartnamesi, İhale Şartname
sine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onanm işleri ihalelerine katılma Yönetmeliğine ve 5.
maddede adı geçen uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğe uygun olarak
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için
istekliler en geç 12/8/1998 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile SSK. Genel Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umumi evrak kayıtı muteber olup, telgrafla müracaat ka
bul edilmez) ve dilekçelerine
a) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek suretiyle noter tasdikli örneğini),
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
e) Ortak girişim olması halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim beyannamesi ile Ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
f) 1992-1996 (5 yıl) yıllanna ait 1992'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 1998 yılında temin
edecekleri belgeyi,
g) Yapı Araçlan Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini,
i) Halen Taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanını ve belgelerini,
k) Son 25 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
n) thale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belge
leri vermesi;
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (1 - m) fıkralanndaki bilgi
ve belgeler aranmaz.
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o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birisinin keşif
bedelinin %10'dan az olmaması.
p) Genel Müdürlük Onarım Bürosu Şefliğinden alınacak dosya tetkik belgesini müracaat
dilekçelerine eklemeleri,
Gerekmektedir.
A l t sınır puanı (85) olarak belirlenmiştir.
B - İhaleye katılabilmek için ise İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 20/8/1998 günü saat 14.00'e kadar sıra nu
marası alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir;
a) İç zarf
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgelerini
c) Noter Tasdikli imza sirkülerini
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale
Şartnamesindeki örneğine uygun Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imza
lanan ortaklık sözleşmesi,
f) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü adına alınmış 1.500.000.000- T L . tutarın
da geçici teminata ait almdı veya banka teminat mektubu,
8 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, (son müracaat tarihinden önce bile olsa)
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 - "Uygun bedel" tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha
leye katılma belgesi verilmeyecek, İhaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan
isteklilerin önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kaza
namayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
10 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebüecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir.
11 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya düediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.

20955/1-1

20.000 M E T R E MÜFLON, 1000 M E T R E VİZON PELÜŞ SATIN A L I N A C A K T I R
S ü m e r Holding Anonim Şirketi Kayseri Pamuklu Sanayii İsletmesinden :
İşletmemiz ihtiyacı + - % 25 toleranslı 20.000 metre müflon (Kemik rengi), 1000 metre
koyu kahve renk vizon pelüş ayn ayrı kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
İhale geçici teminatı her kalem için % 5 nakit veya banka teminat mektubu ile kapalı tek
lif mektuplarının 7/8/1998 tarih saat 17.00'ye kadar İşletmemiz Haberleşme Şefliğine yeteri kadar
numuneleri eklenerek verilmesi gerekmektedir.
İhale üzerinde kalan firmanın geçici teminatı %10 kati teminata çevrilecektir.
B u işlerle ilgili şartnameler ve geniş bilgi mesai saatleri dahilinde İşletmemiz Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir.
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kıs
men veya tamamen vermekte serbesttir.

21070/1-1
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K O M P A K T HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATIN A L I N A C A K T I R
Sosyal Sigortalar K u r u m u Ankara Satın A l m a Sigorta M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Kurumumuz Sinop Hastanesi Kroner Yoğun Bakım Ünitesi ihtiyacı 4 adet Kompakt Hastabaşı Monitörü Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün ol
madığı takdirde Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır.
Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 1.000.000,- T L . karşı
lığında temin edilecektir.
İsteklilerin K D V dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve
ünvanlan, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak
suretiyle 31/8/1998 tarihi Pazartesi günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Se
zai Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine vere
cekler veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ü e göndereceklerdir. Postada meyda
na gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edümeyecektir.
İstektiler teklif zarfının içine,
1) Teklif Mektubu,
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.),
3) Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında K D V T i fiyat üzerinden Geçici Teminat (Ban
ka Teminat Mektupları süresiz olacak),
4) Mümessillik Belgesi,
5) Garanti Sertifikası,
6) 1998 yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
7) İmza Sirküleri,
8) İkametgah Belgesi,
9) Vekaletname,
10) Katalog Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Taliman, Devre Şeması vb. belgeleri
koyacaklar ve teklif ettikleri malzemelerden 1 adet numuneyi hazır bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
21140/1 -1

TIBBİ A L E T SATIN A L I N A C A K T I R
Kurumumuz Kütahya Emet Dispanseri Cerrahi Servisi ihtiyacı 74 Kalem Tıbbi Alet AlımSahm İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı takdirde Pazar
lık Usulü ile satın alınacaktır.
Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 1.000.000 - T L . karşı
lığında temin edüecektir.
İsteklüerin K D V dahü olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve
unvanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak
suretiyle 17/8/1998 tarihi Pazartesi günü en geç saat 16.00'ya kadar S S K Etlik Tesisleri Halil Se
zai Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine vere
cekler veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şeküde posta ü e göndereceklerdir.,Postada meyda
na gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edümeyecektir.
İstekliler teklif zarfının içine,
1) Teklif Mektubu,
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2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bıralolacakÜT.),

3) Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında K D V ' l i fiyat üzerinden Geçici Teminat (Ban
ka Teminat Mektupları süresiz olacak),
r

4) Mümessülik Belgesi,
5) Garanti Sertifikası, (En az 2 yıl)
6) 1998 yüı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
7) İmza Sirküleri,
8) İkametgah Belgesi,
9) Vekaletname,
10) Katalog Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri
koyacaklar ve teklif ettikleri malzemelerden 1 adet numuneyi hazır bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
20370/1-1
G E N E L CERRAHİ AMELİYAT M A S A S I SATIN A L I N A C A K T I R
Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı 23 adet Genel Cerrahi Ameliyat Masası Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı takdirde Pazarlık
Usulü ile satın alınacaktır.
Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 1 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 5.000.000 - T L . karşı
lığında temin edilecektir.
isteklilerin K D V dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve
unvanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak
suretiyle 17/8/1998 tarihi Pazartesi günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Se
zai Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine vere
cekler veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meyda
na gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir.
İstekliler teklif zarfının içine,
1) Teklif Mektubu,
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacak
tır.),
3) Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında K D V T i fiyat üzerinden Geçici Teminat (Ban
ka Teminat Mektupları süresiz olacak),
4) Mümessillik Belgesi,
5) 1998 yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
6) İmza Sirküleri,
7) İkametgah Belgesi,
8) Vekaletname,
9) Katalog Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri
koyacaklar ve teklif ettikleri malzemelerden 1 adet numuneyi hazır bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
20369/1 -1
KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R
Genel Müdürlüğümüz Merkez Ünitelerinin ihtiyacı 3 Kalem Kırtasiye Malzemesi (3.140
Kutu 21x29 cm. Karbon Kağıdı, 20.250 Adet 29x35 cm. Geniş M k . Klasör, 16.900 Adet Dar M k .
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Klasör) Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı
takdirde Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır.
Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 1.000.000 - T L . karşı
lığında temin edüecektir.
İsteklüerin K D V dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve
unvanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ye dosya numarasını da yazmak
suretiyle 14/8/1998 tarihi Cuma günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Sezai
Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine verecekler
veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meydana gele
cek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir.
İsteklüer teklif zarfının içine,
1) Teklif Mektubu,
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacak
tır.),
3) Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında K D V ' l i fiyat üzerinden Geçici Teminat (Ban
ka Teminat Mektupları süresiz olacak),
4) 1998 yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
5) İmza Sirküleri,
6) İkametgah Belgesi,
7) Vekaletname,
8) Vb. belgeleri koyacaklar ve teklif ettikleri malzemelerden 1 adet numune vereceklerdir.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
20368/1-1

R E Z E K T O S K O P T A K I M I SATIN A L I N A C A K T I R
Kurumumuz Aydın Hastanesi Üroloji Servisi ihtiyacı 1 Adet Büyükler için Rezektoskop
Takımı Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadiğı
takdirde Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır.
Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 1.000.000 - T L . karşı
lığında temin edilecektir.
İsteklüerin K D V dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve
unvanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak
suretiyle 18/8/1998 tarihi Salı günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Sezai Er
kut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine verecekler
veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meydana gele
cek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir.
İsteklüer teklif zarfının içine,
1) Teklif Mektubu,
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacak
tır.),
3) Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında K D V T i fiyat üzerinden Geçici Teminat (Ban
ka Teminat Mektuptan süresiz olacak),
4) Mümessillik Belgesi,
5) Garanti Sertifikası,
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6) 1998 yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
7) İmza Sirküleri,
8) İkametgah Belgesi,
9) Vekaletname,
10) Katalog Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri
koyacaklar ve teklif ettikleri malzemelerden 1 adet numuneyi hazır bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
20883/1-1

FİBER P A N E N D O S K O P , K O L O N O S K O P V E E L E K T R O SURGİCAL ÜNİT
SATIN A L I N A C A K T I R
Kurumumuz İzmir Tepecik Hastanesi Gastroenteroloji Servisi ihtiyacı 1 Adet Fiber Panendoskop (Önden görüşlü) 1 Adet Fiber Panendoskop (Yandan görüşlü) 1 Adet Fiber Kolonoskop, 1
Adet Elektro Surgical Ünit Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu
mümkün olmadığı takdirde Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
Sözkonusu ihale. Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 2.500.000,- T L . karşı
lığında temin edilecektir.
İsteklüerin iç alımlarda K D V dahil olarak, dış alımlarda FOB fiyat üzerinden hazırlaya
cakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve unvanları, ihale makamının adı, ihalenin konu
su, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak suretiyle 31/8/1998 tarihi Pazartesi günü en geç
saat 16.00'ya kadar S S K Etlik Tesisleri Halil Sezai Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA ad
resindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine verecekler veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şe
kilde posta ile göndereceklerdir. Postada meydana gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorum
luluk kabul edilmeyecektir.
İsteklüer teklif zarfının içine,
1) Teklif Mektubu (Dış alımlarda 5 adet orjinal, 5 adet Türkçe Çevirisi),
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacak
tır.),
3) Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında Geçici Teminat (İç alımlarda K D V . ' l i fiyat üze
rinden ve banka teminat mektupları süresiz olarak, dış alımlarda F O B bedel üzerinden ve teklifte
yer alan döviz cinsinden banka teminat mektupları süresiz veya temdidi olarak),
4) Mümessillik Belgesi ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda),
5) Garanti Sertifikası ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda orjinali ve mahalli Türk Konsolos
luğundan tasdikli),
6) 1998 yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
7) İmza Sirküleri,
8) İkametgah Belgesi,
9) Vekaletname,
10) Katalog Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri,
Koyacaklar ve teklif ettikleri mallardan birer adet numuneyi hazn bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
20371/1-1
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K U L E TELSİZLERİ MALZEMESİ REVİZYONU Y A P T I R I L A C A K T I R
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Malzemenin Cinsi: Kule Telsizleri Malzemesi Revizyonu; Miktarı: 4 Kalem; Teklif Ver
me Tarih ve Saati: 27/8/1998 15.00; Teklif Açma Tarih ve Saati: 27/8/1998 15.00.
1 - Yukarıda cinsi ve miktarı yazüı olan Kule Telsiz Malzemeleri Revizyonu, 2886 sayı
lı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (p) fıkrası uyarınca yurtdışındaki firmalardan pazarlık
la yaptırılacaktır.
2 - Sözkonusu revizyonlara ilişkin idari şartnameler üe liste 20.000.000 - TL.'sı karşüığında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dış Tedarik Şube Müdürlüğü Dikmen Caddesi No: 89
-Dikmen/Ankara adresinden temin edilebilir. Ayrıca istekli firmalar şartnameleri ücretsiz olarak
görebilirler.
3 - Şartnamelerin bedeli yurtdışından ihaleye teklif verecek yabancı firma adına Sakarya
Caddesi S. S. K . İşhanı Kat: 11 'deki İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığına yatınlacaknr.
4 - İhaleye katılacak firmalar teklif edilen bedelin en az % 3 (Yüzde üç)'ü oranında
kontrgarantili veya Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankalar tarafından doğrudan istekli lehine
düzenlenen limit dahüinde, ihale tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay vadeli geçici teminat mektubu
vereceklerdir.
5 - Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığı (İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dış Tedarik Şube Müdürlüğü Dikmen
Caddesi No: 89) 'na verilmesi gerekmektedir.
6 - İhaleye verilen teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonunca aynı
adresde açılır.
7 - İhaleye katılacakların idari ve teknik şartnameleri almak için bedelinin yatırıldığına
dair makbuzun aslı, temsilcilik belgesi ve dilekçeyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
8 - Postada vaki olacak gecikmeler ile fax ve teleksle yapüan müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.

21279/1-1

SİKORSKY HELİKOPTER Y E D E K PARÇALARI SATIN A L I N A C A K V E
D O N A N I M I N REVİZYONU Y A P T I R I L A C A K T I R
Malzemenin Cinsi: Sikorsky Helikopter Yedek Parçası üe Donanımın Revizyonu; Mikta
rı: 238+4 Kalem; Teklif Verme Tarih ve Saati: 27/8/1998 14.30; Teklif Açma Tarih ve Saati:
27/8/1998 14.30.
1 - Yukarıda cinsi ve miktarı yazdı olan yedek parçalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 51. maddesinin (p) fıkrası uyannca yurtdışındaki firmalardan pazarlıkla satın alınacak ve
donanımın revizyonları aynı Kanun uyannca yurtdışındaki firmalara pazarlıkla yaptınlacaktır.
2 - Sözkonusu yedek parçalar Ue donanımın revizyonlanna ilişkin idari şartnameler ile
listeler 100.000,000.- TL.'sı karşılığında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dış Tedarik Şube Mü
dürlüğü Dikmen Caddesi No: 89 Dikmen/Ankara adresinden temin edüebilir. Aynca istekli firma
lar şartnameleri ücretsiz olarak görebilirler.
3 - Şartnamelerin bedeli yurtdışından ihaleye teklif verecek yabancı firma adına Sakarya
Caddesi S. S. K . İşhanı Kat: 11'deki İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığına.yatınlacakhr.
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4 - İhaleye katılacak firmalar teklif edilen bedelin en az % 3 (Yüzde üç)'ü oranında
kontrgarantili veya Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankalar tarafından doğrudan istekli lehine
düzenlenen limit dahilinde, ihale tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay vadeli geçici teminat mektubu
vereceklerdir.
5 - Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığı (İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dış Tedarik Şube Müdürlüğü Dikmen
Caddesi No: 89)'na verilmesi gerekmektedir.
6 - İhaleye verilen teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonunca aynı
adresde açılır.
7 - İhaleye katılacakların idari ve teknik şartnameleri almak için bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı, temsilcilik belgesi ve dilekçeyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
8 - Postada vaki olacak gecikmeler ile fax ve teleksle yapüan müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.

21280/1-1

A L O U E T T E HELİKOPTER Y E D E K PARÇALARI SATIN A L I N A C A K V E
D O N A N I M I N REVİZYONU Y A P T I R I L A C A K T I R
Malzemenin Cinsi: Alouette Helikopter Yedek Parçası ile Donanımın Revizyonu; Mikta
rı: 56+11 Kalem; Teklif Verme Tarih ve Saati: 27/8/1998 14.00; Teklif Açma Tarih ve Saati:
27/8/1998 14.00.
1 - Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı olan yedek parçalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 51. maddesinin (p) fıkrası uyarınca yurtdışındaki firmalardan pazarlıkla satın alınacak ve
donanımın revizyonları aynı Kanun uyarınca yurtdışındaki firmalara pazarlıkla yaptırılacaktır.
2 - Sözkonusu yedek parçalar ile donanımın revizyonlarına ilişkin idari şartnameler ile
listeler 30.000.000.- TL.'sı karşılığında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dış Tedarik Şube Mü
dürlüğü Dikmen Caddesi No: 89 Dikmen/Ankara adresinden temin edilebilir. Aynca istekli firma
lar şartnameleri ücretsiz olarak görebilirler.
3 - Şartnamelerin bedeli yurtdışından ihaleye teklif verecek yabancı firma adına Sakarya
Caddesi S. S. K . İşhanı Kat: 11'deki İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığına yatırılacaktır.
4 - ihaleye katılacak firmalar teklif edilen bedelin en az % 3 (Yüzde üç)'ü oranında
kontrgarantili veya Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankalar tarafından doğrudan istekli lehine
düzenlenen limit dahilinde, ihale tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay vadeli geçici teminat mektubu
vereceklerdir.
5 - Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığı (İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dış Tedarik Şube Müdürlüğü Dikmen
Caddesi No: 89)'na verilmesi gerekmektedir.
6 - İhaleye verilen teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonunca aynı
adresde açılır.
7 - İhaleye katılacakların idari ve teknik şartnameleri almak için bedelinin yatırıldığına
dair makbuzun aslı, temsilcilik belgesi ve dilekçeyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
8 - Postada vaki olacak gecikmeler ile fax ve teleksle yapılan müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.

21281/1-1
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KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI Y A P T I R I L A C A K T I R
İller Bankası Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
İşin Yeri: Güneysınır (Konya); Keşif Bedeli: 800.000.000.000.- T L . ; Geçici Teminat:
24.000.000.000.- T L . ; İhale Dosya Bedeli: 83.800.000- T L .
Yukarıda belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ve ihale dosyasında mevcut "İHALE
G E N E L ŞARTNAMESİ"ndeki esaslar dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.
Bu ihalede ortak girişim kabul edilmeyecektir.

'

İHALE D O S Y A S I ; Bedeli, Bankamız Muhasebe ve M a l i İşler Dairesi Başkanlığı'na yatınlarak Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir. Ayrıca, ilgilenenler dilerlerse, ör
nek ihale dosyasını Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nda görebilirler.
A - YETERLİK BAŞVURUSU
İsteklileı aşağıda yazüı belgeleri "İHALE G E N E L ŞARTNAMESİ" ekindeki (Örnek l)'e
uygun olarak düzenleyecekleri başvuru dilekçesi ile birlikte, kapalı bir zarf içinde, en geç
12/8/1998 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar "Atatürk Bulvarı No: 21 Opera/ANKARA" adre
sindeki Bankamız Genel Evrakına teslim edecekler veya bu tarih ve saate kadar Bankamızda ola
cak şeküde postalayacaklardır. Bu süre içinde Bankamıza verilmeyen veya intikal etmeyen başvu
rular ile belirtilen gün ve saatten sonra yapılan noksan evrakların tamamlanması amaçlı girişimler
dikkate alınmayacaktır.
Kapalı zarfın üzerine;
Güneysınır (Konya) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi Yeterlik Başvurusu
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No: 21
Opera/ANKARA
(Tetkik Danışma Komisyonu Başkanlığı)
yazılacaktır.
İsteklüer başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. Noter tasdikli İMZA SİRKÜLERİ,
2. A veya B grubundan, 1998 yılı fiyatları bazında en az keşif bedeli tutarında MÜTEAH
HİTLİK KARNESİ'nin aslı ile bir fotokopisi,
3. TİCARET ve/veya SANAYİ O D A S I BELGESİ'nin aslı,
4. İstekli bir şirket ise, TİCARET SİCİL GAZETESİ'nin aslı ve bir fotokopisi veya noter
tasdikli sureti,
5. MALİ D U R U M BİLDİRİMİ ve B A N K A R E F E R A N S M E K T U B U ' n u n aslı,
6. İŞ BİTİRME veya İŞ D U R U M BELGESİ,
İsteklinin bir taahhütte müteahhit sıfatı ile tamamlayarak son başvuru tarihten geriye doğ
ru en çok 15 yıl önce geçici kabulünü yaptırdığı ve 1998 yılı fiyatları bazında en az;
a) Keşfin % 40'ı kadar kanalizasyon tesisi veya atıksı arıtma tesisi veya deniz deşarjı in
şaatını veya,
b) Keşif % 50'si kadar içmesuyu tesisi veya içmesuyu arıtma tesisi veya içmesuyu drenaj
inşaatı veya,
c) Keşfin % 300'ü kadar diğer herhangi bir yapım işini,
yaptığım gösteren, ilgili resmi kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş iş bitirme belgesinin
aslı ve bir fotokopisi veya;
d) İsteklinin müteahhit sıfatt ile bir resmi kurum veya kuruluşa karşı taahhüt edilmiş de
vam etmekte olan bir işi varsa, ihzarat hariç 1998 yılı fiyatları bazında yukarıda 6a, 6b, 6c şıkla-
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nnda iş cinslerine göre belirlenen oranlarla bulunacak miktarların en az 1,25 katı tutarında inşaat
ve imalat yaptığını gösteren onaylı hakedişin veya iş durum belgesinin aslı ve fotokopisi veya,
e) Belge tutarının 1/5 oranındaki miktar en az işin keşif bedeli kadar olan "İŞ D E N E T L E 
M E ve YÖNETME" belgeleri.
7. TAAHHÜT BİLDİRİMİ,
8. İsteklinin taahhüdü altında son 10 yıl içinde BİTİRİLEN İŞLER BİLDİRİMİ,
9. İsteklinin 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığını bildiren beyanı,
10. İsteklinin 1992-1996 yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığını gös
terir belgenin aslı ve fotokopisi.
Bu ihalede, ihaleye katılması uygun bulunan istekliler için yeterlik belgesi düzenlenmeye
cek ihaleye katılmaya hak kazananlar tekliflerin açılması aşamasında İhale Komisyonu'nca açık
lanacaktır. İhaleye katılmaya hak kazanamayan isteklilerin teklifleri açılmaksızın iade edilecektir.
B - TEKLİF V E R M E
a) İhaleye katılmak üzere başvuruda bulunan isteklilerin hepsi "İHALE G E N E L ŞARTNAMESİ"nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini en geç 14/8/1998 Cu
ma günü saat 10.00'a kadar Bankamız Genel Evrakına vereceklerdir. (Teklif dış zarfının üzerine
isim ve adres ile hangi işe ait olduğu yazılacaktır.)
Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklifler kabul edilmeyecektir.
b) Teklif zarflan 14/8/1998 Cuma günü saat 14.30'da Kanalizasyon Dairesi Başkanlı
ğı 'nda toplanan İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.
Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine tabi ol
mayıp, isteklileri yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi teklif evrakı ge
çerli bulunanlardan dilediğine vermekte serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.

21282/1-1

İÇMESUYU TESİSİ İNŞAATI Y A P T I R I L A C A K T I R
İşin Yen: Özkürtün (Gümüşhane); Keşif Bedeli: 280.000.000.000.- T L . ; Geçici Teminat:
8.400.000.000.- T L . ; İhale Dosyası Bedeli: 31.800.000 - T L .
Yukanda belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İHALE DOSYASI; İçmesuyu Dairesi Başkanlığında görülebilir. Bedeli, Bankamız Muha
sebe ve M a l i İşler Dairesi Başkanlığı'na yatırılarak İçmesuyu Dairesi Başkanlığından temin edi
lebilir. İhaleye katılmak isteyenler, yeterlik başvurusu ve teklif verme konusunda, bu ilan ile iha
le dosyasında yer alan ve İHALE G E N E L ŞARTNAMESİ'nde belirtilen esaslara uymak zorunda
dırlar.
A - YETERLİK BAŞVURUSU
İsteklüer aşağıda yazılı belgeleri "İHALE G E N E L ŞARTNAMESİ"ndeki Örnek I 'e uy
gun başvuru dilekçesi ekinde, kapalı bir zarf içinde, en geç 10/8/1998 Pazartesi günü saat 12.00'ye
kadar "Atatürk Bulvarı No: 21 O p e r a / A N K A R A " adresindeki Banka Genel Evrakına teslim ede
cekler veya bu tarih ve saate kadar Bankada olacak şekilde postalayacaklardır. Zamanında Banka
Genel Evrakına verilmeyen veya intikal etmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
Kapalı zarfın üzerine;
Özkürtün (Gümüşhane) İçmesuyu Tesisi İnşaatı İşi Yeterlik Başvurusu
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Tetkik Danışma Komisyonu Başkanlığı
Ulus/ANKARA
yazılacaktır.
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Bu iş için "Ortak Girişim" kabul edilmeyecektir.
İstekliler başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. İMZA SİRKÜLERİ,
2. MÜTEAHHİTLİK KARNESİ (A veya B grubundan enaz işin keşif bedeli kadar tutar
lı),
3. TİCARET ve/veya SANAYİ O D A S I BELGESİ,
4. TİCARET SİCİL GAZETESİ,
5. MALİ D U R U M BİLDİRİSİ V E B A N K A R E F E R A N S M E K T U B U ,
6. İŞ BİTİRME BELGESİ veya İŞ D U R U M U N U BELİRLEMEK ÜZERE;
İsteklinin bir taahhütte müteahhit sıfatı ile1998 yılı birim fiyatları bazında son başvuru ta
rihinden itibaren en fazla 15 yıl önce geçici kabulü yapılmış en az,
a) Keşfin % 50'si oranında içmesuyu tesisine (şebeke ve/veya depo; ye/veya isale; v e M ya arıtma) veya kanalizasyon tesisine (şebeke ve/veya arıtma; ve/veya deşarj) ait veya;
b) Keşfin % 150'si oranında baraj, gölet, sulama, drenaj, deniz yapılan (liman ve tahki
mat) veya basınçlı boru hatlan işine ait veya;
c) Keşfin % 300'ü oranında diğer yapım işlerine ait
Kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış
"İŞ BİTİRME BELGESİ" veya;
d) İstekli müteahhit sıfatı ile bir resmi kuruma karşı taahhüt edilmiş devam etmekte olan
bir işini beyan edecekse bu takdirde; ihzarat hariç, en az iş bitirme bakımından iş cinslerine göre
yukanda belirtilen oranların 1,25 (bir virgül yirmibeş) kaü kadar iş ürettiğini belgeleyen "İŞ D U 
R U M BELGESİ" veya en son "HAKEDİŞ R A P O R U " veya
e) Belge tutarının 1/5 oranındaki miktar en az işin keşif bedeli kadar olan "İŞ D E N E T L E 
M E veya Y Ö N E T M E " belgesi.
7. TAAHHÜT BİLDİRİMİ,
8. BİTİRİLEN İŞLER BİLDİRİMİ (son 10 yılda),
9. İsteklinin 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığım bildiren beyanı,
10. İsteklinin 1992-1996 yıllarına ait GELİR V E K U R U M L A R VERGİSİ borcu olmadı
ğını bildiren belge.
B u ihalede eksiltmeye girmeye hak kazananlar tekliflerin açılması aşamasında İhale Ko
misyonu 'nca açıklanacaktır. Eksiltmeye girmeye hak kazanamayanların teklifleri açılmaksızın ia
de edilecektir.
B - TEKLİF V E R M E
İhaleye katılmak üzere başvuruda bulunan isteklilerin tümü İHALE G E N E L ŞARTNAMESİ'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacaklan teklifleri en geç 17/8/1998 Pazartesi
günü saat 10.00'a kadar Bankamız Genel Evrakına verecekler veya aynı gün ve saate kadar Ban
kada olacak şekilde postalayacaklardır. (Teklif dış zarfının üzerine isim ve adres ile hangi işe ait
olduğu yazılacaktır.)
Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklif evrakı kabul edilmeyecektir.
Teklif zarflan 17/8/1998 Pazartesi günü saat 14.30'da İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'nda
toplanan İhale Komisyonu tarafından açüacaktır.
Bankamız 2886 saydı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek değişikliklerine tabi olma
yıp, isteklileri yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi teklif evrakı geçerli bu
lunanlardan dilediğine vermekte serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.
21066/1-1
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A S F A L T MICIRI TEMİN EDİLECEKTİR
K o n y a Büyükşehir Belediye Başkanlığından :
İşin A d ı : Dutlu Taş Ocağında istenilen ebatlarda Asfalt Mıcırı temini
Keşif Bedeli : 350.000.000.000- TL., Geçici Teminat: 10.500.000.000 - T L . , Son Mür.
Tarihi: 14/8/1998 Saat 17.30'da, İhale Tarihi: 18/8/1998 Saat 15.10'da.
1 - Yukarıda adı geçen iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesninin (a) fık
rasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve 22962 sayılı Resmi Gazele'de yayınlanan
"1998 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli 350.000.000.000,- TL.'dir.
4 - İhale 14/8/1998 Salı günü saat 15.10'da Belediye encümen odasında yapılacaktır.
5 - İSTEKLİLERİN : "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne,
İhale Şartnamesi Ek Özel Şartname'ye" Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği'ne ve 2. Maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 14/8/1998 Cuma günü me
sai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte:
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli
kadar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini) ve keşif bedelinin
yansı kadar iş bitirme belgesi,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgesini,
d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan Ortaklık Sözleşmesini,
e) 2886 sayılı Kanun'a göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
f) (1992-1996)(5 yıl) yülanna ait Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair
vergi dairesinden 1998 yüında temin edecekleri belgeyi,
g) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
h) Yapı araçları taahhütnamesini,
i) Teknik Personel Taahhütnamesini,
j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,
k) Firmanın Faaliyet süresi ile ilgili beyanını ve belgelerini,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu işler bildirisini,
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer bel
geleri vermesi (Müteahhitlik Karnesinin değerlendirilmesi istediği takdirde, 1 - m fıkralarındaki
bilgi ve belgeler aranmaz)
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan daha az olmaması,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; ihale şartnamesinin 7. Maddesine göre hazıriayacaklan tekliflerin aym şartnamenin 8. Maddesi doğrultusunda 18/8/1998 Salı günü saat 14.00'e kadar
sıra numarası alındılar karşüığında Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmekte
dir.
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Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a) İç zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli or
tak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
e) Konya Büyükşehir Belediyesi adına alınmış (10.500.000.000,-) T L . , tutarında geçici
teminata ait almdı veya Banka teminat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi,
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. Maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha
leye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan
isteklilerin önünde komisyonca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayan
ların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlann ve postada meydana gelebüecek gecik
meler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

21141/1-1

M U T F A K V E GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ Y A P T I R I L A C A K T I R
T E K E L T ü t ü n , T ü t ü n Mamulleri Tuz ve A l k o l İşletmeleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü Yaprak
T ü t ü n İşletmelesi ve Ticaret Müessesesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e n t

İSTANBUL

1 - Hatay Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü Mutfak ve Güneş Enerjisi Tesisi Yaptırılma
sı işi kapalı Zarf eksütme usulü ile ihale edilecektir.
2 - İşin keşif bedeli K D V hariç 30.080.200.000,- T L . (otuz milyar seksen milyon iki yüz
bin) liradır.
3 - İhale 18/8/1998 Salı günü saat 14.00'de İstanbul-Kartal-Cevizli Sigara Fabrikası Te
sisi içinde Müessese Müdürlüğü binasında, Müessese Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapüacaktır.
4 - Geçici teminat 1.504.010.000,- T L . (Bü milyar beş yüz dört müyon on bur.) İha
olup, Müessese Müdürlüğümüz Muhasebe Şubesi Müdürlüğü veznesine yatınlacakhr.
5 - İsteklüerin ihale dosyalannı 14/8/1998 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Mües
sese Müdürlüğü Yeterlik Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra verilecek iha
leye giriş belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
6 - Bu işe 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine giren işlerde Malzemelere f i 
yat farkı verilecektir.
7 - B u işe ait Şartname ve diğer ihale evrakına havi dosya Müessese Müdürlüğü Ticaret
Şubesi ve Yatınm Şubesi Müdürlüğünde görülebilir.
8 - T E K E L 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediği
ne verip, vermemekte serbesttir.
9 - Posta veya telgraf, teleks, fax'ta yapüacak müracaatlar geçerli sayümayacakur.
İlanen duyurulur.

21071/1-1

Sayfa: 82

RESMÎ G A Z E T E

2 Ağustos 1998 - S a y ı : 23421

Y O L İNŞAATI İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
ANKARA
1- İhaleye Konulan Is:
Kayseri ili dahilindeki, Boğazköprü-Himmetdede-Avanos Ayr. yolunun
takriben Km.16+850-32+000 kesiminde yaptırılacak "Tesviye, sanat yapılan, köprü, alttemel, temel
yapılması ile sathi kaplama nncın temini vs." işleri olup 1998 yık birim fiyatları ile kesif bedeli
964 334 142 872.-TL'dlr.
2- lhale Günü, Yeri ve Usulü : 25 Ağustos 1998 Salı günü saat 15.00'de Ankara'da Genel
Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında, 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı
teklif usulü ile ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere tümü için indirim vermek suretiyle
yapılacak ve ihalede 17 Mart 1998 gün ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve Iskan
Bakanlığı Tebliği hükümleri uygulanacaktır.
Bu Işde alt sınır puanı 75

Puandır.

3- lhale dosyası; her gün çalışma saatleri dahilinde Genel Müdürlüğümüz
Müdürlüğünde görülebilir.

Keşif ve Şartname Şubesi

4- ihaleye girebilmek için isteklilerin 4.1 ve 4.2.'deki koşullan yerine getirmeleri gerekmektedir.
4.1- İsteklilerin ihaleye tjaşvuru için;
a) " B " grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi bulunması,
b) 2886 sayılı kanuna göre cezalı durumda bulunmaması,
c) 1998 yılında bir defaya mahsus olmak üzere (1992-1996 yıllarına ait) gelir veya kurumlar
vergisi borcu olmadığının ilgili vergi dairesinden belgelendirilmesi,
d) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin bu işin keşif bedelinin
% 10'undan fazla olması,
ve en geç 17 Ağustos 1998 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze
başvurmaları (Başvuruda, Genel Evrak kayıt tarihi geçerlidir) ve dilekçelerine; Keşif ve Şartname Şubesi
Müdürlüğünden alacakları "İhalelere Katılmak İçin Başvuru Dosyasında Bulunması
Gerekli Dilekçe ve
Belgelerle Teklif Mektubu Örnekleri"nde belirtilen açıklama ve örneklerle ihale dosyasındaki
ihale
Şartnamesinin 5.6.2 maddesindeki şartlara uygun olarak düzenlenmiş ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte
verilen;
(I) inşaatı Süresinde Bitirebilme Durumunu gösteren "Mali Güç" ve "Halen Taahhüdündeki İş Miktarı"
bildirimlerini,
(II) İş Deneyimini gösteren "Firmanın Faaliyet Süresi", "Son 25 yılda Yapmış Olduğu işler Bildirimi
(Benzer iş, yol yapımı veya bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol işidir.)",
"Değerlendirmeye
Alınacak İş" ve "iş Durumu ve Tutumu" ile ilgili beyanlarını,
(III) Ekipman durumunu gösteren, "Ana İş Makinaları" bildirimini,
(IV) İsteklilerin, 1998 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, noter tasdikli; gerçek tek
kişi olmaları halinde İmza Sirkülerini, şirket olması halinde Şirket Sirkülerini, şirket ortaklarının adını,
ortakların hisse durumlarını ve 'görevlerini belirten Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneğini,
(V) Gerekiyorsa vekaletnameyi,
(VI) İsteklilerin, ortak girişim olması halinde örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyan
namesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini ve yukarıda belirtilen belgeleri"
her ortak için ayn ayn başvuru dosyasına eklemeleri.
1

4.2- İhaleye katılmak isteyen istekliler; İhale Şartnamesindeki esaslara uygun olarak "1998 yılma
ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, noter tasdikli İmza ya da Şirket Sirkülerini, kanuna ve usulüne
uygun olarak 28 930 024 287.- Liralık Geçici Teminatını (isteklilerin ortak girişim olması halinde,
örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini) ve
imzalı teklif mektup"lannı zarfa koymaları ve teklif zarflarını ihale günü saat 15.00'e kadar makbuz
karşılığında Komisyon Başkanlığına (Yapım Dairesi Başkanlığı) vermeleri gereklidir.
İhale saatinde hazır bulunanların önünde ihaleye katılmaya hak kazananların isimleri okunduktan
sonra ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan imza karşılığında açılmadan kendilerine geri
verilecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır. Telgraf, teleks ve telefaksla yapılan başvurular ve postada
olacak gecikmeler kabul edilmez.
S.lstekliler; yüklenicilik ciddiyeti ve basireti ile bağdaşmayan veya sadece uygun teklifi etkilemeye
yönelik tekliflerde bulunmamaya, uygun teklif ile işi almaya uygun ve elverişli tekliflerde builunmaya özen
göstermelidirler.
İlgilenenlere duyurulur.
?1/aı</ı ı
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O T O Y O L HİZMET TESİSLERİ KİRA İHALESİ Y A P I L A C A K T I R
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Yap-Işlet-Devret
Modeli i l e yapılan ve işletme süreleri sona eren,
aşağıda özellikleri b e l i r t i l e n Yolculukla
İlgili Otoyol Hizmet
Tesislerinin
2886 sayılı Devlet i h a l e Kanunu'nun 1:,4. ve 64. maddeleri uyarınca ve "Devlete
A l t Taşınmaz Mal Satış, Trampa ,• Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis,
Ecrimısil ve T a h l i y e " yönetmeliği esaslarına göre-10 (On) yıl süreyle artırma
yolu i l e k i r a y a v e r i l e c e k t i r . K i r a i h a l e s i 2886 sayılı Devlet i h a l e Kanununun
50. ve 51.g. maddelerine göre pazarlıkla artırma usulü i l e yapılacaktır.

IglN NEVİ,NİTELİĞİ
S. NO VE MİKTARI

TAHMİN EDİLEN BİR YILLIK
ASGARİ KIRA BEDELİ (H)

İHALE GUNU
SAATİ

45 000 000 000

1 350 000 000

17.8.1998
Saat 10.00

Kınalı-Sakarya Otoyolu
7 000 000 000
Avcılar Km:20+000 ( i k i taraflı)
Çatalca Km:42+000 (tek taraflı),
S i l i v r i Km:68+000 (tek taraflı).
Km:69+000 (tek taraflı), d a k i
Park alanları ve büfeler

210 000 000

17.8.1998
Saat 15.00

99 000 000 000

2 970 000 0Ö0

18.8.1998
Saat 10.00

Kınalı-Sakarya Otoyolu
Km:56+000 Selimpaşa
Mevkiinde A T i p i
Otoyol Hizmet T e s i s i

Anadolu Otoyolu Km:27+450'de
Kurtköy Mevkiinde B T i p i
Otoyol Hizmet T e s i s i

Anadolu Otoyolu Km:76+000*da 90 000 000 000
Tütünçiftlik Mevkiinde B T i p i
Otoyol Hizmet T e s i s i

5

GEÇİCİ
TEMİNATI (11)

Anadolu Otoyolu Yumrukaya
12 000 000 000
Km:38+700 ( i k i taraflı).
Şamandıra Km:ll+500 ( i k i taraflı),
Hatipköy Km:82+600 (tek taraflı),
Gültepe Km:87+800 ( i k i taraflı).
Tavşancıl Km:56+600 (tek taraflı) 'daki
park alanları ve büfeler

2 700 000 000

18.8.1998
Saat 15.00

360 000 000

19.8.1998
Saat 10.00.

Yukarıda b e l i r t i l e n Otoyol Hizmet T e s i s l e r i n i n k i r a i h a l e s i karşılarında
gösterilen gün ve saatte Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyolları D a i r e s i
Başkanlığı B-Blok, Kat:3 (Yücetepe/ANKARA) daki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayfa : 84

RESMÎ G A Z E T E

2 Ağustos 1998 - S a y ı : 23421

i h a l e D o s y a s ı , her gün mesai s a a t l e r i d a h i l i n d e Genel Müdürlüğümüz
Bakım

isletme

şartnameler,

Şubesi
sözleşme

Müdürlüğünde g ö r ü l e b i l i r ,
ve

ekleri

20.000.000.

istenildiğinde
n

bedel

karşılığında

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü O t o y o l u Bakım i ş l e t m e Ş u b e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n t e m i n

ihaleye katılmak
içinde
Genel

ihale

günü

Müdürlüğü,

vermeleri

ve

isteyen

istekliler

saatine

kadar

Otoyollar

Dairesi

aşağıda

ihale

belirtilen

Komisyonu

Başkanlığı

Kat:3

ilgili

Karayolları

edilebilir.

belgeleri bir

Başkanlığına

B Blok

Otoyolu

ihale i l e

zarf

(Karayolları

Yücetepe/ANKARA I

gereklidir.

1- B a ş v u r u

Dilekçesi

2- Kanuni ikametgah s a h i b i olmak.
3- T e b l i g a t i ç i n T ü r k i y e

'de adres

4- G e ç i c i t e m i n a t ı y a t ı r m ı ş o l m a k .
5- İ ş y e r i görme b e l g e s i almak.

göstermek,
(Teminat M e k t u p l a r ı s ü r e s i z

olmalıdır.)

6- T i c a r e t v e y a S a n a y i O d a s ı n d a n 1998 y ı l ı n d a a l ı n m ı ş ve h a l e n
o t e l , m o t e l , l o k a n t a , k a f e t e r y a v b . i ş l e t m e c i l i ğ i i l e a k a r y a k ı t s a t ı ş ve
i ş l e r i n d e n b i r i n d e f a a l i y e t t e o l d u ğ u n u g ö s t e r i r b e l g e almak.

turizm,
dağıtım

71998
yılında
d ü z e n l e n m i ş imza veya ş i r k e t s i r k ü l e r i ,
gerekiyorsa
vekaletname,
şirket
o r t a k l a r ı n ı n h i s s e d u r u m l a r ı n ı ve g ö r e v l e r i n i
belirten
T ü r k i y e T i c a r e t S i c i l G a z e t e s i ( a s l ı veya n o t e r t a s d i k l i ö r n e ğ i )

8- 2886 s a y ı l ı Kanuna g ö r e c e z a l ı durumda b u l u n m a d ı ğ ı n a i l i ş k i n
beyanı.

isteklinin

İ h a l e s a a t i gelince ihaleye katılma belgelerini i ç e r e n zarflar
ihale
k o m i s y o n u n c a a ç ı l a c a k i s t e n i l e n b e l g e l r i n tam o l a r a k v e r i l m i ş o l u p o l m a d ı ğ ı v e
geçicj teminatın verilip verilmediği aranacaktır. Belgeleri i l e geçici teminatı
ü s u l u r t e uygun ve tam olmayan i s t e k l i l e r
i h a l e y e k a t ı l a m a y a c a k l a r , b e l g e ve
teminatları geri verilecektir.

İhale pazarlık usulü i l e yazılı
anlaşmak s u r e t i y l e y a p ı l a c a k t ı r .

veya s ö z l ü t e k l i f

almak ve b e d e l

İ h a l e Komisyonu i h a l e y i y a p ı p yapmamakta s e r b e s t t i r .
yapmama k a r a r ı n a i t i r a z e d i l e m e z .
İlgilenenlere

üzerinde

Komisyonların

duyurulur.

21606/1-1
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ÇELİK B O R U V E ÖZEL PARÇA TEMİNİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genei M ü d ü r l ü ğ ü İçmesuvu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından :
ÖNSEÇİM İLANI
DSİ Genel Müdürlüğü, K F A E D (Kuwait Fund for Arab Economic Development) tarafından
kısmen finanse edilen Büyük İstanbul İçmesuyu ikinci Merhale Projesi - Yeşilçay Sistemi
kapsamındaki 5. İş Grubunu teşkil eden "Çelik Boru ve Özel Parça Temini" işini önseçim
usulü ile uluslararası ihaleye çıkarmıştır.
1. İhale konusu işler:
Yaklaşık 800 m uzunluğunda ve 2300 mm çapında, yaklaşık 2500 m uzunluğunda ve
2700 mm ç a p ı n d a ve yaklaşık 13 500 m uzunluğunda ve 3000 mm çapında spiral
kaynaklı çelik, boru ve bu borulara ait özel parçaların fabrika imalatıdır. Borular içeriden
katkılı beton kaplama, dışarıdan ise kömür katranlı sargı ve üzerine delikli polietilen örtü
(mesh rockshield) ile izole edilecektir. Boruların ve öze! parçaların imalatı ile ilgili olarak
istenen teknik hususlar ve kriterler ile kesinleşmiş boru boylan bu işle ilgili
şartnamelerde verilecektir.
2. Önseçime, Kuveyt'te geçerli yasal düzenlemelere göre boykot edilmiş olan ülke, firma
veya kurumlar d o ğ r u d a n veya dolaylı olarak katılamazlar.
3. Önseçime firmalar tek başına katılacak olup ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
4. Önseçime b a ş v u r a c a k firmalar müracaatları ile birlikte aşağıdaki koşullan sağlayan
belgeleri vermek zorundadırlar.
a) İlanın yayınlandığı yıl itibarı ile müracaat sahibi firmanın ait olduğu ülkenin ticaret
ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduklarını tevsik eden orijinal belge veya n o W
tasdikli sureti. Türkçe ve İngilizce dışındaki belgelerin noter tasdikli Türkçe veya
İngilizce tercümesi eklenecektir.
b) ö n s e ç i m için müracaat eden firmanın aşağıda açıklanan işleri başarılı olarak
tamamladığına dair Işveren'ce verilmiş iş bitirme belgelerinin orijinal nüshalarını
(fotokopi kabul edilmez) veya noter tasdikli kopyalarını müracaatına eklemek
mecburiyetindedir. Yurt dışından alınan belgelerin noter tasdiki, firmanın ticaret veya
sanayi o d a s ı n a kayıtlı olduğu ülkedeki noterliklerce yapılmış olacaktır. Türkçe ve
İngilizce dışındaki belgelerin noter tasdikli Türkçe veya İngilizce tercümesi
eklenecektir.
c) ö n seçim için müracaat eden firmanın asgari toplam 5000 m uzunluğunda ve en az
2000 mm çapındaki spiral kaynaklı çelik boru imalatını son on yıl içinde ve fabrika
şartlarında tamamlamış olması gereklidir.
d) Mali Durum Bildirimi
Müracaat edenin, Türk veya yabancı bankalarca verilmiş olan ve firmanın kredi
durumunu g ö s t e r e n Banka Referans Mektubunu vermesi gereklidir.
•

Bu Iş için, ilanın yayınlandığı tarih itibariyle asgari 450 000 000 000 TL veya
eşdeğeri döviz cinsi kullanılmamış nakit kredisi ve aynı miktarda teminat
kredisine sahip olunması şarttır (Yabancı bankalardan alınan referans
mektupları ilgili ülkenin bankacılık mevzuatına uygun olabilir, ancak toplam
değeri 900 000 000 000 TL veya eşdeğeri döviz miktarından az olamaz).

Sayfa : 86
.

RESMÎ G A Z E T E

2 Ağustos 1998 - S a y ı : 23421

Döviz cinsi banka referans mektuplarının Işveren'ce kabul edilen Türk veya
yabancı bankalardan alınması şarttır.
Banka kredi ve referans mektupları işbu ilanın yayınlanma tarihinden sonra
alınmış olacaklır.

.

Asgari şartı sağlamayan banka referans mektupları değerlendirmeye alınmaz ve
teklif sahibinin müracaatı geçersiz sayılır.

e) Teknik Personel Durumu
Başvuru sahibi sürekli kadrosunda bulunan genel teknik personelini ve bu işte
çalıştıracağı kilit teknik personelini bildirmesi gerekmektedir. Bu iş için kilit teknik
personel olarak asgari 2 adet makine mühendisi gerekli olup bu personelin 4c
maddesinde belirtilen işlerde tecrübe sahibi olması gerekmektedir.
5. Yukarıda belirtilen şartlar önseçime katılmak için gerekli asgari şartlar olup bu şartları
sağlayan her firmanın önsöçimi kazanmasını gerektirmez. Verilen bilgi ve belgelerin
incelenmesi sırasında tereddüt hasıl olursa idare müracaat sahiplerinden veya referans
veren işverenlerden bu konuda açıklayıcı ek bilgi ve belge isteme hakkına sahiptir.
6. Önseçime müracaat eden firmanın değerlendirilmesi aşağıda belirtilen tavan puanlar
üzerinden yapılacaktır.
a)

Benzer iş tecrübesi
Yukarıda 4c maddesindeki asgari şartın sağlanması durumunda 50
puan, asgari şartın üzerindeki her ilave 1000 m için 2 puan
(maksimum 10 puan) verilecektir. Ara değerler için enterpolasyon
yapılacaktır.

60 puan

b)

Uluslararası tecrübesi

5 puan

c)

Türkiye'deki tecrübesi

5 puan

d)

Mali Durum
(Banka referans mektupları için asgari şart olan 900 000 000 000 TL
için 14 puan, her ilave tam kat için 2 ilave puan verilir. Ara değerler
için enterpolasyon yapılır)

20 puan

e)

Teknik personel durumu

10 puan

Firmaların önseçimi kazanmaları için gerekli asgari taban puan 80 olarak belirlenmiştir.
Bu iş 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
8. Yukarıdaki şartları sağlayan istekli firmalar, önseçime katılmak istediklerine dair
dilekçeleri ile birlikte gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve İngilizce birer orijinal, ve
herbirinden birer kopya olmak üzere, orijinaller 1 paket, Türkçe ve İngilizce kopyalar ayrı
bir paket olarak toplam 2 paket halinde en g e ç 28/08/1998 günü saat 17.00'ye kadar
yukarıda belirtilen adrese teslim etmek suretiyle başvurabileceklerdir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Içmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
D Blok, Kat 4
Yücelepe/ANKARA -TÜRKİYE
9. Posta, özel kurye veya teslimatta meydana gelen gecikmelerden DSİ sorumluluk kabul
etmeyeceği gibi, teleks ve telefaks ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.
21360/1/1-1
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REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES
GENERAL DIRECTORATE OF STATE HYDRAULIC WORKS
Water Supply and Sewerage Department
PREQUALIFICATION

NOTICE

The General Directorate of State Hydraulic Works (DSİ) invites applications for the
prequalification to international bid for the Services of "Supply of Steel Pipes and Specials"
which comprises Work Package 5 within the scope of Greater Istanbul Water Supply
Second Stage Project-Yeşilçay System which will be partly financed by KFAED (Kuwait
Fund for Arab Economic Development).
1. Scope of Work
Scope. of Work comprises factory manufacture of approximately 800 m long and
2300 mm diameter, approximately 2500 m long and 2700 mm dimeter and
approximately 13 500 m long and 30.00 mm diameter spirally welded steel pipes and
specials for these pipes. The pipes will be lined with cement mortar from inside and
coated with coal tar enamel and poliefylene mesh rockshield from outside. Technical
matters and criteria for the manufacture of the pipes and specials and final pipe lengths
will be given in the related specifications.
!

2. The country, firm or concern subject to boycott under the regulations in force in the
state of Kuwait cannot participate in prequalification directly or indirectly.
3. The firms will apply for prequalification individually and joint ventures will not be
accepted.
4. The firms wishing to apply for prequalification should submit the documents fulfilling the
following conditions with their application.
a) The original certificate or notary certified copy which confirms the registration of the
firm or partners of the firm group to the Chamber of Commerce and/or Industry of
the country they belong, issued for the year of this announcement. The certificates
other than English or Turkish should be submitted together with their notarised
English or Turkish translations.
b) The firms applying for prequalification shall submit the original (photocopy is not
accepted) or notary certified copy of the work completion certificate issued by the
Owner which confirms successful accomplishment of the works mentioned below.
For the certificates issued abroad, the notary approval should be made by the
notaries of the country where the firm is registered with the Chamber of Commerce
and/or Industry. The certificates other than English and Turkish should be submitted
together with their notarised English or Turkish translation.
c) The firms applying for prequalification should have completed the factory production
of minimum total 5000 m long and minimum 2000 mm diameter spirally welded
pipes in the last ten years.
d) Financial Statement
The applicants shall give Bank References (Bank Letters stating the credit status of
the Firm) which are issued by the Turkish or foreign banks.
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The minimum unused cash credit and guarantee letter credit requirement for
this job is 450 000 000 000 TL or equivalent foreign currency as at the date of
submission (the bank references issued by foreign banks may be in accordance
with the banking rules of the Issuing country, but the total value of the reference
shall not be less than 900 000 000 000 TL or equivalent foreign currency).
Bank References In foreign currency shall be issued by the Turkish or foreign
banks accepted by the Employer.
Bank credit letters shall be issued after the date of this announcement.
Bank references which do not fulfil the minimum requirement shall not be taken
in evaluation and the application of the tenderer will be considered invalid.

e) Technical Personnel
The tenderers will state the names and qualifications of the general technical
personnel and the key personnel who are going to work in this project. As a
minimum 2 mechanical engineers are required as key personnel for this project and
this personnel should be experienced in the works mentioned in Section 4c.
5. The above mentioned conditions are the minimum requirements for application and do
not entitle the applicant to prequalify. In the case of need for further clarification during
the examination of the above mentioned information and certificates the Owner has the
right to request supplementary information and documents from the applying firms.
6. The tenderers applying for prequalification will be evaluated with respect to the
following ceiling points:
a) Experience in similar works
60 points
In the case when the minimum condition defined in 4c above is
satisfied 50 points will be given. 2 points will be given for each 1000 m
of additional similar work above minimum condition, the total being
maximum 10 points. Intermediate values will be Interpolated.
b) International experience

'

5 points

c) Experience in Turkiye

5 points

d) Financial status
(14 points for 900 000 000 000 TL which is the minimum requirement
for bank references, 2(two) points for each additional amount equal to
the minimum requirement. Intermediate values will be interpolated)

20 points

e) Technical personnel

10 points

For tenderers to be prequalified a total of minimum 80 points-is required.
7. This tender is not subject to the conditions of State Tender Law No.2886.
8

The firms fulfilling the above conditions shall apply in writing together with the required
documents in Turkish and in English (1 original + 1 copy) in 2 separate packages to the
below address not later than 17.00 hours on 28 August 1998.
DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
D Blok, Kat 4
Yücetepe/ANKARA-TÜRKİYE

9. DSİ shall not.assume any responsibility for delays in mail, private carriers or other
deliveries and shall not accept any application made by telex or telefax.

21360/2/1-1

O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R
Çatalca Devlet Orman İşleme M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Satış Tarihi

14/8/1998

Deposunun

Yol

Adı

Durumu

Parti
Cins Nev'i Boy ve Sınıfı

Adedi

Miktar
Ad.

M3

St.

Muh. Bedel

Geç. Tem.

(000,-TL.)

(000,-TL)

Binkılıç

Asfalt

III.S.N.B.K.K.Kayın Tomruk

2

135

73.779

—

20.266

46.000

Binkıİıç

Asfalt

III.S.N.B.K.K.Kayın Tomruk

1

37

20.568

—

22.000

14.000

Sahil

Asfalt

III.S.N.B.K.K.Kayın Tomruk

1

71

30.637

—

22.000

21.000

Sahü

Asfalt

III.S.N.B.İ.K.Kayın Tomruk

1

104

13.102

—

18.000

8.000

Binkılıç

Asfalt

III.S.N.B.İ.K.Kayın Tomruk

302

34.526

—

18.000

20.000

Binkılıç

Asfalt

III.S.K.B.K.K.Kayın Tomruk

1 •

49

13.892

—

18.500

8.000

Sahil

Asfalt

III.S.N.B.İ.K.Meşe Tomruk

1

168

19.118

—

17.000

10.000,

Binkılıç

Asfalt

III.S.N.B.K.K.Meşe Tomruk

1

74

30.765

—

17.166

16.000

Binkılıç

Asfalt

III.S.K.B.İ.K.Meşe Tomruk

1

72

7.598

—

15.000

4.000

Binküıç

Asfalt

III.S.K.B.K.K.Meşe Tomruk

1

27

8.117

19.000

5.000

Binkılıç

Asfalt

III.S.N.B.Gürgen Tomruk

1

34

4.036

13.000

2.000

Binkılıç

Asfalt

Hl.S.N.B.Kavak Tomruk

1

98

20.379

— .

12.000

8.000

Örencik

Asfalt

Il.S.Çam Maden Direk

1

59

4.466

—

14.000

2.000

Örencik

Asfalt

Meşe Yuv. San. Odunu

ı

455

13.870

—

13.000

6.000

Sahil

Asfalt

Yapraklı Yakacak Odun

10

1246

3.700

Binkılıç

Asfalt

Yapraklı Yakacak Odun

39

5970

3.700

65

1685

294.853

—

7216

-

-

•

141.000
678.000
989.000

1 - İşletmemiz depolarında mevcut orman emvallerinden 1685 adede denk 294.853 M3 yapacak emval ile 7216 st. yakacak emval olmak üzere tolam 65 parti halinde açık artırma suretiyle ihale edilecektir.
2 - Yapraklı yapacak orman ürünleri mal bedelinin % 45'i ile vergileri peşin, % 55'i ise dönem sonu faizi ile birlikte limit dahili^ kesin, süresiz ban
ka teminat mektubu alınmak kaydıyla 6 aya kadar,
3 - Yapraklı yakacak orman ürünleri mal bedelinin % 50'si ile vergileri peşin, % 50'si dönem sonu faizi ile birlikte limit dahili, kesin, süresiz banka
teminat mektubu alınmak kaydıyla 3 aya kadar vadeli olarak satılacaktır.
4 - Mücbir sebebe binaen gününde satışın yapılamaması durumunda gecikme süresi için mal bedeli üzerinden aylık % 10 gecikme faizi alınacaktır.
Satışın vadeli yapılması durumunda mektubun vade başlangıç tarihi satışın yapıldığı tarihi takip eden gün olarak kabul edilecektir.
5 - Açık artırmalı satış ihalemiz 14/8/1998 tarihine rastlayan Cuma günü 279 sayılı Tebliğin 2 ve 6 sayılı şartnamelerinde yazılı şartlar ve esaslar da
hilinde saat 14.00'de Binkılıç Beldesi Belediye Satış Salonunda toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.

'

,

6 - İştirak edeceklerin ihale başlamadan önce teminatlarını yatırmış olmaları, şirket ve tüzel kişiler ile kereste imalatı yapan şahısların son senenin
vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odasına ait halen çalışır bulunduklarına dair belgeyi vekil olarak iştirak edeceklerin vekaletnamelerini veya yetki belgele
rini ibraz etmeleri gerekmektedir.
7 - Satışa ait ilan, şartname, satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı İstanbul, Sakarya, Zongul
dak, Bursa, Orman Bölge Müdürlükleri, Demirköy, Kırklareli, Bahçeköy, Vize, Tekirdağ, Alemdağ, İstanbul, Bayramiç, İnegöl ve Mustafakemalpaşa Orman
İşletme Müdürlükleri ile İşletmemize bağlı Şefliklerde görülebüir.
İlan olunur.
Hesan No

30423/151-4

Tel

789 10 05

Fax

789 12 52

21754/1-1
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SÖĞÜT KÖMÜRÜ ÜRETİM ÜNİTESİ H A V A L A N D I R M A SİSTEMİ Y A P T I R I L A C A K T I R
E l m a d a ğ Barutsan Anonim Şirketi Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Şirketimizin ihtiyacı olan Söğüt Kömürü Üretim Ünitesi havalandırma sistemi Teknik ve
İdari Şartnamesine uygun olarak yaptırılacaktır.
1 - B u işe ait Teknik Şartname ve idari şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden
ücretsiz temin edilebilir.
2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 - E n son teklif verme günü 17 Ağustos 1998 Pazartesi günü saat: 14.00'e kadardır.
4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 - Şirketimiz 2886 Sayılı Kanuna tabi değüdir.
21553/2-2
—

•

•

Çeşitli İlânlar
Vakıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
V A K F I N A D I : İzmir Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.
V A K F E D E N L E R : Çetin Turan, Hüseyin Avni Özgür, Uğur Kalelioğlu, Eyüp Karaçoban,
Behaettin Özcan Acar, Behçet Akal, Ahmet Okyay, A l i Tufan Konuk, Hasan Yalçın, Sevil Altun,
Arzu Üstün.
V A K F I N İ K A M E T G A H I : İzmir.
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN A D I K A R A R TARİHİ V E
N O S U : İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/6/1998 gün, E: 1998/225, K : 1998/514 sayılı
karan.
V A K F I N A M A C I : İzmir BUrosu'na kayıtlı yada emeklilik nedeniyle kaydı silinmiş,
avukatlar ile Baro çalışanları ve emeklileri arasmda sosyal, ekonomik, kültürel dayanışma ve
yardımlaşmayı sağlamak ve İzmir Büro'sunu güçlendirmektir.
V A K F I N M A L VARLIĞI: 6.000.000.000 - T L . Nakit.
V A K F I N O R G A N L A R I : Mütevelli Heyet, Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu.
Türk medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilan olunur.
21269/1 -1
Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğünden:
İLANEN TEBLİGAT
Dava.defterimizin 3768 sura numarasında kayıtlı 1918 Saydı Kanun'a muhalefetten sanık
Mehmet ÖZBEY Resul ve Cemile'den olma 1962 D.lu Doğubeyazıt İlçesi Melikşah Köyü
nüfusuna kayıtlı olup halen Çiftepınar Mah. Şirin Sok. Bila sayıda oturur.) hakkında Doğubeyazıt
Asliye Ceza Mahkemesinin 1994/174 Esas, 1996/328 Karar Saydı 5/2/1998 tarihli kesinleşmiş
karan gereğince Ağır Para Cezası ödemeye mahkum edildiği 73.031.000 - T L . tutarındaki para
cezasına istinaden tanzim edilen Ödeme Emri tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirileme
miştir.
İlanen tebliğ olunur.
_
21351/1-1
#

Petrol İşleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Tür-Kan Petrol Ltd. Şirketinin X I No.lu Diyarbakır petrol bölgesinde TÜR/XI,E,F,G
işaretli sahalarda Uç adet petrol arama ruhsatnamesi iktisabı için 6/7/1998 tarihli dilekçesiyle
müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27. maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.
•
<
21274/1-1
Bayındırlık ve İ s k a n Bakanlığından :
İHALELERE K A T I L M A K T A N GEÇİCİ Y A S A K L A M A
1.400.000.000,-TL. keşif bedelli Denizli Acıpayam Kuzuören Köyü Sağlık E v i İnşaatı
Müteahhidi Hasan Hüseyin Alsancak'ın (Denizli Tic. Odası, Tic. Sicil No : 3016) sözleşmesi, söz
leşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 47 ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 62.
maddeleri uyarınca feshedüdiğinden, adı geçen müteahhit firma 2886 saydı Devlet İhale Kanu
nu'nun 84. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren (Üç) ay süre ile
bütün ihalelere katılmaktan geçici yasaklanmıştır.
Duyurulur.
21755/1-1

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :
İHALELERE K A T I L M A K T A N GEÇİCİ Y A S A K L A M A
1.798.387.216 - T L . keşif bedelli Kayseri-Sanoğlan Karaözü Jandarma Karakolu ve 4 Daireli Lojman İnşaatı Müteahhidi Unsallar İnş. Turz. ve Tic.
San.Ltd.Şti.'nin (Adana San. ve Tic. Odası, Tic. Sicil No: 21258) sözleşmesi; Sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 47 ve 2886 sayılı Dev
let İhale Kanunu'nun 62. maddeleri uyarınca feshedildiğinden, adı geçen müteahhit firma 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 'nun 84. maddesi gereğince Res
mi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süre ile bütün ihalelere katılmaktan geçici yasaklanmıştır.
Duyurulur.
-21672/1-1
İHALELERE K A T I L M A K T A N GEÇİCİ Y A S A K L A M A
18.950.000.000,- T L . keşif bedelli Aydın-Söke Sağlık Meslek Lisesi İnşaatı Müteahhidi Ece İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.'nin (Zonguldak Tic. Odası,
Tic.Sicil No: 926/8168) Sözleşmesi, sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 47 ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 62. maddeleri uyannca feshedildiğinden, adı geçen müteahhit firma 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 84. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 1
(Bir) yıl süre ile bütün ihalelere kaülmaktan geçici yasaklanmıştır.
Duyurulur.
•
21671/1-1
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren onbeş gün olup müracaaüar bizzat yapılacak, posta ile yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilme
yecektir.
Başvuracak Adaylardan;
1 - Profesör kadrolan devamlı statüde olup, adayların başvuracaklan Anabilim Dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, Doçentlik belgeleri
ni, bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
2 - Doçent kadrolan devamlı statüde olup, adaylann başvuracaklan Anabüim Dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, Doçentlik belgeleri
ile bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
Duyurulur.
Anabüim Dalı
Unvanı
Adedi
Açıklama
Bölümü/Programı
Derecesi
Birimi
Nazilli İkt. ve İdr.Bil.Fak.
Nazilli İkt. ve İdr.Bil.Fak.
Nazilli İkt. ve İdr.Bil.Fak.

İktisat
İktisat
Maliye

İktisat Teorisi
İktisat Gel.Ulus.İkt.
Mali Hukuk

Doçent
Doçent
Doçent

2
3
2

Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Dahüi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji
İç Hastalıkları

Profesör
Doçent

1
2

1
1
1
1
1
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02-08-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ B0RÇLAM1A TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU.)
VADE
VADEYE KALAN
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ
TANIM
GÜN SAYISI
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
19-08-1996
02-09-1998
23-09-1996
30-09-1998
02-12-1998
06-01-1999
04-11-1998
16-09-1998
16-12-1998
27-01-1999
17-02-1999
10-03-1999
14-04-1999
05-08-1998
12-08-1998
17-02-1999
22-04-1999
16-09-1998
18-11-1998
25-11-1998
17-03-1999
23-03-1999
07-04-1999
05-05-1999
12-05-1999
02-06-1999
16-06-1999
28-07-1999

6BS
6BS
6BS
6BS
6BS
6BS
8BS
9BS
9BS
9BS
9BS
9BS
9BS
11BS
11BS
11BS
11BS
12TS
12TS
12TS
12TS
12TS
12TS
12TS
12TS
12TS
12TS
12TS

17
31
52
59
122
157
94
45
136
178
199220
255
3
10
199
263
46
108
115
227
233
248
276
283
304
316
360

95.439
93.802
92.645
90.319
81.672
76.902
84.959
90.637
80.526
73.052
70.341
67.664
63.439
91.973
91.090
71.544
62.462
87.136
82.378
81.393
67.782
66.134
64.721
61.361
59.594
58.194
55.711
51.649

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER» KAMU KURUMLARIMIN YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
VADE
KUPON
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ
TANIM
FAİZ ORANI
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
01-07-1999
20-08-1998
30-10-1998
06-11-1998
26-11-1998
29-12-1998
30-12-1998
01-01-1999
22-01-1999
22-01-1999
22-01-1999
15-02-1999
24-02-1999
24-02-1999
24-02-1999
26-02-1999
05-03-1999

60T12-D
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
I2T1
12T1A
12T1K
12T-OZ
12T1
12T1A
12T1K
12T-OZ
24T4

7.67
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TÜFE«18.90
TÜFE«18.90
TÜFE«18.90
TEFE
TÜFE»30.95
. TÜFE«30.95
TÜFE«30.95
TEFE
TÜFE«25

100.247
162.500
146.669
144.988
140.142
132.143
131.900
135.416
140.942
75.895
65.047
124.529
141.597
71.327
70.270
121.964
117.711
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'MCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02-08-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE
TARİHİ
18-03-1999
24-03-1999
25-03-1999
25-03-1999
25-03-1999
25-03-1999
02-04-1999
08-04-1999
09-04-1999
09-04-1999
21-04-1999
21-04-1999
21-04-1999
24-04-1999
25-04-1999
02-05-1999
06-05-1999
07-05-1999
14-05-1999
26-05-1999
26-05-1999
26-05-1999
31-05-1999
03-06-1999
04-06-1999
05-06-1999
16-06-1999
16-06-1999
16-06-1999
18-06-1999
03-07-1999
11-07-1999
28-07-1999
28-07-1999
28-07-1999
26-11-1999
24-12-1999
24-12-1999
01-01-2000
11-01-2000
31-03-2000
07-04-2000
01-01-2001
11-01-2001
01-01-2002
11-01-2002
08-07-2002
09-07-2002
11-12-2002
16-12-2002
31-12-2002
01-01-2003
11-01-2003
08-07-2003
09-07-2003
07-04-2005

TANIM
12T-OZ
12T-0Z
12T-OZ
12T1
12T1A
12T1K
24T4
12T-OZ
12T-OZ
24T4
12T1
12T1A
12T1K
12T-OZ
12T-OZ
24T4
12T-0Z
24T4
24T4
12T1
12T1A
12T1K
12T-OZ
12T-0Z
24T4
12T-0Z
12T1
1ZT1A
12T1K
24T4
12T-0Z
60T-OZ
12T1
12T1A
12T1K
24T4
23T4
24T4
60T-OZ
60T-OZ
24T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
120T-OZ

KUPON
FAİZ ORANI
TEFE
TEFE
TEFE
TÜFE»24
TÜFE*24
TÜFE*24
TÜFE*24
TEFE
TEFE
TÜFE«22
TÜFE*19
TÜFE*19
TÜFE*19
TEFE
TEFE
TÜFE«22
TEFE
TÜFE*25
TÜFE*29.95
TÜFE»23
TÜFE*23
TÜFE*23
TEFE
TEFE
TÜFE*32
TEFE
TÜFE*25
TÜFE*25
TÜFE«25
TÜFE«32
TEFE
TEFE+6
TÜFE«23
TÜFE*23
TÜFE«23
TÜFE*26
TÜFE»32
TÜFE*32
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE«1.15
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE+6
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE+6
TEFE*1.15

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
117.414
116.077
115.857
126.377
67.500
58.877
111.332
112.805
112.589
108.602
114.912
64.114
50.798
109.419
109.214
125.436
106.949
126.135
128.348
110.607
59.995
50.612
102.007
101.432
124.592
101.050
108.276
57.669
50.607
121.330
95.889
100.566
100.591
53.342
47.249
124.854
130.027
123.512
139.298
136.828
107.252
122.474
137.839
135.394
120.500
118.363
80.057
85.530
115.447
122.904
128.317
128.089
125.817
84.770
90.903
122.103
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02-08-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
4- T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VADE
TARİHİ
25-09-1999
15-11-1999
VADE
TARİHİ
17-08-1998
18-12-1998
23-12-1998
18-11-1999
VADE
TARİHİ
13-10-1998
VADE
TARİHİ
14-10-1998

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

TANIM

277.378
274.225

36T201
36T201

BUGÜNKÜ DEĞER
Cl ALMAN MARKI KARŞILIĞI)

TANIN

154.572
152.128
152.027
153.252

6B16
6B16
6B16
36T216

BUGÜNKÜ DEĞER
Cl FRANSIZ FRANGI KARŞILIĞI)

TANIM
6B17

45.669
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 HOLLANDA FLORİNİ KARŞILIĞI)

TANIM
6B18

135.754

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
OTOYOL SENETLERİ
VADE
TARİHİ
01-09-1998
30-09-1998
01-11-1998
31-01-1999
01-03-1999
31-03-1999
01-05-1999
01-09-1999
30-09-1999
31-03-2000

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

TANIM
OG
OG
06
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG

267.733
266.273
264.681
260.257
258.877
257.466
256.023
250.407
249.076
240.839

6- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ
VADE
TARİHİ
12-10-1998
16- 12-1998
12-10-1999
17- 02-2000

TANIM

KUPON
FAİZ ORANI

120T-D
120T-D
240T-D
24OT-0

87.80
87.41
87.80
86.36

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
170.721
154.840
170.721
139.276

7- YUKARIDAKİ MADDELEROE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
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İÇİNDEKİLER
Yasama Bölümü :
Sayfa
Kanunlar
4375
4376
4377

4378
4379
4380
4381

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun
İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun
Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleıi ve Birlikte Yapılacak Mahalli İdare
ler Genel Seçimleri Hakkında Kanun

1
2

4
5
6
6

7

T B M M Kararları
590
591

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

8
8

Yürütme ve İdare Bölümü :
Bakanlar Kurulu Kararı
98/11392

28 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesine Dair Karar

9

Atama Kararları
—

Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan. Tanm ve Köyişleri, Çalışma vc Sos
yal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Orman ile Çevre Bakanlıklarına Ait 17 Adet Atama Karan

11

Yönetmelikler
—
—
—
—
—

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Gıda Bilimi
ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Malzeme
ve Kimya Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştınna Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Enerji Sis
temleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Çukurova İleri Tanm Teknolojileri Araş
tırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği
Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

17
27
35
45
56

Yargı Bölümü :
Yargıtay Kararı
— Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait 1 Adet Karar

65

İlânlar
a
b
c
-

- Yargı Hânları
- A r t ı r m a , Eksiltme ve İhale İlânları
- Çeşitli İlânlar
T . C . Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İ ç Borçlanma Senetlerinin
G ü n l ü k Değerleri

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

67
68
92
93

Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 90.000,-TL.

