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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yardım

Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre top-

lanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 30 uncu madde-

sine göre hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Kurul” tanımı yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün başlığı ile 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri başlıkları ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AFRİKA MEDENİYETLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

Gazi Üniversitesi Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAMAUM)

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Afrika Medeniyetleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin (GAMAUM)  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GAMAUM): Gazi Üniversitesi Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afrika ülke ve medeniyetlerinin kültürel, dilsel, ede-

bi, sosyal ve tarihsel gelişimlerini bilimsel açıdan incelemek; Afrika kıtasındaki sosyal ve eko-

nomik güncel gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin kıta ülkelerine yönelik ilişkilerinin geliş-

tirilmesine katkı sağlamak; Afrika kıtasının daha yakından tanınmasına yardımcı olacak aka-

demik ve bilimsel projeler hazırlamak; Türkiye’nin Afrika ülkelerinde tanınırlığını artıracak

ortak bilimsel ve eğitimsel çalışma ve işbirlikleri planlamak ve yürütmek; bu kıtada faaliyet

gösteren kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetişti-

rilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faali-

yetleri yapar:

a) Afrika ülke ve medeniyetleri ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak,

araştırma sonuçlarını yayınlamak.

b) Afrika kıtası konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Türkiye ve Afrika ülkeleri ile kültürel, dilsel, sosyal, ekonomik, eğitim ve bilimsel

alanların yanı sıra sağlık, alt yapı ve mühendislik alanlarına ilişkin işbirliğine dayalı konularda,

kıtadaki ülkelerin ve Türkiye’deki devlet kurumları, üniversiteleri, araştırma merkezleri ve

sivil toplum kuruluşları ile işbirliği projeleri yapmak.

ç) Afrika ülkeleri yükseköğretim ve eğitim kurumları ile Türk yükseköğretim ve eğitim

kurumları arasında öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğine zemin hazırlamak.

d) Afrika ülke ve medeniyetleri hakkında araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve bilim

adamlarının projelerini desteklemek.
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e) Afrika ülkelerinin Türkiye’deki ve Türkiye’nin Afrika kıtasındaki yerleşik temsilci-

likleri ile akademik ve bilimsel ortak programlar gerçekleştirmek, Afrika ülke ve medeniyet-

lerine ilişkin tanınırlığı artırmak amacıyla tanıtım günleri düzenlemek.

f) Afrika ülkelerinde Türkiye’nin tanınırlığını güçlendirecek bilimsel etkinlik ve geziler

düzenlemek.

g) Afrika ülkelerinin dil ve kültürlerini tanıtmak ve eğitimini vermek.

ğ) Afrika ülke ve medeniyetleri ile ilgili Merkez bünyesinde geniş kapsamlı Afrika Me-

deniyetleri Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon birimi kurmak amacıyla, Afrika devlet ve

üniversite kütüphaneleriyle işbirliği gerçekleştirmek ve ilgili kurumlarda araştırma ve incele-

melerde bulunmak.

h) Afrika kıtasına ilişkin ulusal ve uluslararası kongreler ve GAMAUM’un amaçları

doğrultusunda seminer, konferans, çalıştay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ı ) Afrika kıtası ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti

vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla

Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Mü-

dür yardımcısı üç yıl için görevlendirilir ve görev süresi biten Müdür ile birlikte yardımcının

da görev süresi biter. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği

müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

sürdürmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.
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f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeyle birlikte toplam dokuz üyeden

oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç

kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tara-

fından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır ve

Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğun-

lukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yö-

nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik araştırma, uygulama, işbirliği ve eğitim-öğretim ile il-

gili çalışma programı hazırlamak ve söz konusu alanlarda kararlar almak,

b) Merkezin kadro ihtiyacını ve bütçesini görüşmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rek-

tör tarafından görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda bir toplanır ve Mü-

dürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı yap-

mak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 ncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

İLE SINAV VE  DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü intörn öğrencileri için bir eğitim-öğre-

tim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere onaltı haftalık iki yarıyıldan oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “Mühendislik Fakültesi” ibaresi “intörn uygulaması olan fakülte” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ VE BİYOMEDİKAL

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji

Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AES-BiyoMED): Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyo-

medikal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; alternatif enerji sistemleri, yenilenebilir ve sürdürü-

lebilir enerji, ileri enerji araştırma ve uygulamaları, biyomedikal ürünler ve geliştirilmeleri

hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili

işbirliğinde bulunmak, enerji ve biyomühendislik ürünleri alanlarındaki problemleri çözecek

bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin enerji problemlerine çözümler aramak, alternatif enerji çözümleri üret-

mek, sağlık ve biyomedikal alanında yeni ürünler geliştirilmesi için, nitelikli bilimsel ve tek-

nolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamaları ger-

çekleştirmek.

b) Bölgesel ve ulusal daha sonrasında uluslararası işbirlikleriyle projeler üretmek ve

öncelik sırasına göre bölgesel, ulusal ve küresel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar

gerçekleştirmek.

c) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

ç) Endüstrinin ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve

uygulamalar yapmak.

d) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

e) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek.

f) Avrupa Birliğindeki gelişmiş araştırma merkezleriyle işbirlikleri yapmak.

g) Avrupa Birliğindeki araştırma merkezleriyle personel, bilgi ve tecrübe alışverişi yap-

mak.

ğ) Seminer ve çalıştaylar organize etmek.

h) Araştırma altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 6 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi

temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak için, Üniversitedeki öğretim ele-

manları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
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sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi, Müdüre

vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının

da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak ve bu grupların faa-

liyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendi-

rilecek dört üye ile birlikte yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ VE EKONOMİK

SİSTEMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sis-

temler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sis-

temler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İslam ekonomisi, İslami finans ve ticaret başta olmak üzere mukayeseli ekonomik

sistemler alanlarında ve bunların alt disiplinlerinde, farklı sektörlerinde, makro ve mikro öl-
çeklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştir-
mek, raporlar üretmek, matbu, sözel ve görüntülü yayınlar yapmak, konferanslar, sempozyum-
lar düzenlemek ve benzeri faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör ku-
rum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve projeler yapmak.
b) Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte İslam ekonomisi ve İslami finans ile mukayeseli

ekonomik, finansal ve ticari göstergeleri, gelişmeleri izlemek, derlemek ve değerlendirmek.
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c) İslami finans başta olmak üzere finansın büyüme ve kalkınma deneyimi ile ilişki-
sindeki rolü ve İslam ülkelerinde ekonomik sistemlerin modellemeleri ve simülasyonu gibi
analiz ve tahmin modelleri geliştirmek, uygulamak, bu konularda araştırma ve çalışmalar yap-
mak ve yaptırmak.

ç) Yerel, bölgesel ve küresel ekonomik, finansal ve ticari istikrarla ilgili gelişmeleri iz-
lemek ve değerlendirmek.

d) Ekonomik, finansal ve ticari yapı ve ilişkiler sistemlerini, mukayeseli biçimde izle-
mek ve değerlendirmek.

e) İslami ve Hıristiyanlık, Musevilik, Budizm vb. dini, ahlaki kaynaklı yahut Marksist,
Yapısalcı ve Sosyalist, Liberteryen gibi alternatif ekonomik, finansal ve ticari karar ve uygu-
lamalarda etkinlik analizi modelleri geliştirmek, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak
ve yaptırmak.

f) İslami finans ve diğer temel ekonomik veriler ile piyasa göstergelerinin analizinde,
gelişmelerin değerlendirilmesinde hem ortodoks hem de kurumsal ve davranışsal iktisat gibi
alternatif yaklaşımlar geliştirmek, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

g) İslami finans başta olmak üzere konvansiyonel ve alternatif sermaye piyasası
enstrümanlarına ve sistemlerine dair eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları
ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere
iştirak etmek; ayrıca başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak; ortak çalışmaları teşvik ve or-
ganize etmek; seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantıları düzen-
lemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek ile bu et-
kinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak.

h) Kamu ve özel kuruluşlara eğitim ve uygulama alanında hizmet üretmek, bilimsel ve
teknik işbirliği yapmak; bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynak-
larından yararlanmak ve ortak çalışma grupları kurmak suretiyle proje üretmek ve mevcut pro-
jelere iştirak etmek.

ı) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel
yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgileri ve teknolojileri hem bilim, hem finans çev-
releri hem de kamuoyu ile paylaşmak.

i) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik
altyapı oluşturulması, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faali-
yetlerini gerçekleştirmek.

j) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve Üniversite ta-
rafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Merkez birimleri ve proje grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üni-

versitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir.
Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 26 Eylül 2013 – Sayı : 28777

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa
süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev sü-
resinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının
da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rek-
törlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim
üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,
görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-
taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlen-
direrek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

26 Eylül 2013 – Sayı : 28777                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış di-
ğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve
öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine

yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
(2) Danışma Kurulu, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturula-

bilir.
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordina-

törlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme
ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez bi-
rimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri Müdürlük ve Yönetim Kuru-
lunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Ku-
rulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürü-
tülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi

üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir ça-
lışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörce sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadın haklarını koruyarak demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile

temel özgürlüklere saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak.
b) Kadınların aile içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta üretken bireyler olma-

larını desteklemek.
c) Temel hak ve özgürlüklerin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak.
ç) Yaşam boyu eğitimi teşvik etmek.
d) Kadın ve aileyle ilgili olarak hayatı anlamlandıran sağlık, hukuk, çevre, sanat,  spor,

medya, ahlaki değerler ve benzeri her konuyu çalışma sahası içerisinde kabul etmek.
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e) Örgütlü sivil toplumun, kadınların vatandaşlık hakları, insan hakları ve demokratik
reformlarla ilgili çalışmalarını desteklemek.

f) Göç ile gelmiş ve gelir seviyesi düşük dezavantajlı kadınlar, gençler ve Romanlar
gibi yeterince temsil edilmeyen grupları aktif yurttaşlık ve vatandaşlık hakları için desteklemek
ve güçlendirmek vasıtası ile bu grupların örgütlü sivil toplumdaki katılım ve temsilini arttır-
mak.

g) Üniversitenin, kadın ve aile ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların bu alanda yaptığı
ve yapacağı akademik faaliyetleri ve projeleri desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın çalışmaları iletişim ağı sempozyumu düzenlemek.
b) Kadının siyasal sosyo-ekonomik durumunun analizinde kullanılacak bilimsel me-

totlara ve istatistiklere dayalı anketlerin ve röportajların saha araştırmalarını yapmak.
c) Kadın ve aile temalı konferanslar, çalıştaylar düzenlemek.
ç) Kadınların yaşadığı sorunları konu alan çalıştaylar düzenlemek. Çalıştay sonuç bil-

dirgesinin paylaşılması ve ilgili kurumlara iletilmesini ve takibini yapmak.
d) Kadın politikalarını belirlemek için çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları

ile ortak çalıştaylar düzenlemek.
e) Uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla dünya kadınlarının

ortak meseleleri; demokrasi, kadın hakları,  yoksulluk, istihdam, şiddet, taciz, kürtaj gibi ko-
nulara duyarlık kazandırmak için  dünya kadın forumu düzenlemek.

f) Bölgesel toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları forumu düzenlemek.
g) Komşu ülkeler, Orta Asya, Ortadoğu ve Uzak Doğu,  Güney Asya, Latin Amerika

gibi  bölgelerdeki kadın ağları ile iletişime geçmek, ortak çalışmalar yapmak.
ğ) Kadın ve aile  temalı sergiler ve sanatsal faaliyetler yapmak.
h) Kadın ve aile temalı el broşürleri, bilgilendirici ve tanıtıcı özgün kitaplar hazırlamak

ve yayın yapmak.
ı) Kadın ve aile temalı kültür, sanat, ekonomi, hukuk, siyaset konularını işleyen peri-

yodik bilimsel ulusal-uluslararası hakemli dergi çıkarmak.
i) Kadın ve aileyi ilgilendirecek eğitimler ve sertifika programları düzenlemek.
j) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör ku-

rum ve kuruluşları ile ortak projeler, konferanslar, sempozyumlar ve paneller düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Merkez birimleri ve proje grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üni-

versitede görev yapan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından
görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalış-
malarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa
süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev sü-
resinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının
da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektör-
lüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üze-

rine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim
üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,
görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-
taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değer-
lendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
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h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika
konusundaki ilkeleri belirlemek.

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış di-
ğer üniversitelerden öğretim elemanları ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluş-
ları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur. Süresi sona
eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faali-

yetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde
faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordina-

törlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme
ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez bi-
rimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere Merkez birimleri Müdürlük ve Yönetim Kuru-
lunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Ku-
rulunca aksi kararlaştırılmadıkça, Proje Koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürü-
tülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir ça-
lışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörce sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Niğde Üniversitesinden:
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KAŞGARLI MAHMUT UYGUR-ÇİN UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

kurulan Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur - Çin Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KAMUÇAM): Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türklük araştırmalarının önemli bir parçasını teşkil eden Uygur çalışmalarının tarihi

derinliğini göz önünde bulundurarak mevcut sorunlarını disiplinler arası çalışmalar ile ele al-
mak; tarihi derinliği olan Türk-Çin ilişkilerini tarihi perspektif ile objektif olarak incelemek.

b) Kaşgarlı Mahmut tarafından yaklaşık bin sene önce başlatılan Türk merkezli Türklük
çalışmalarını zenginleştirmek; Çin ve Çin kültürü araştırmalarında Bilge Kağan, Tonyukuk ge-
leneğinin oluşmasına önayak olmak.

c) Türkiye’de ve dünyada yapılmış olan Uygurlar ve Uygur sahası konusundaki çalış-
maları bir çatı altında toplamak ve ulusal/uluslararası düzeylerde bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Üniversitede kurulan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü eğitim-öğreti-
minin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek, gelecekte Uygur sahası ve Çince başta ol-
mak üzere Çin’in diğer dillerinin ve kültürlerinin araştırılmasını teşvik etmek, Üniversite bün-
yesinde faal olan, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi ve Uluslararası İlişkiler
bölümlerinde Doğu Türklüğü ve Çin ile ilgili eğitim-öğretime, araştırma projelerine destek
sağlamak.

d) Uygur Türkleri başta olmak üzere Doğu Türkleri ile Türkiye Türkleri arasındaki sos-
yal ve kültürel ilişkileri arttırmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türkiye’de ve dünyada Uygurlar ve Uygur sahası üzerinde yapılan çalışmaların ka-

taloğunu çıkartmak.
b) Uygur çalışmaları ile ilgili sorunların tespiti için ulusal ve uluslararası toplantılar

düzenlemek.
c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik, çeşitli düzeylerde, çalışmaları teşvik etmek.
ç) Uygurlar başta olmak üzere Doğu Türk bölgeleri ve çevre kültürler ile ilgili bilimsel

çalışmaları desteklemek.
d) Çin toplumu ve Çin kültürüne yönelik çalışmaları teşvik etmek, Çin’deki azınlıklar

özellikle Türk, Moğol, Mançu ve Tibet halklarıyla ilgili çalışmaların artmasına yönelik program
ve projeler üretmek.

e) Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Sos-
yoloji, Tarih, Sanat Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin Çin dili ve Çin kültürü ile ilgili
alan çalışmalarına, eğitim, öğretimine katkı sağlamak, öğrencilerin alan bilgisini arttırmaya
yönelik etkinlikler düzenlemek.

f) Uygurların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversiteler ile Niğde Üniversitesi veya
diğer Türk üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek;
bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim
üyelerinin iki ülke arasındaki hareketliliğinin artmasına katkıda bulunmak.

g) Uygurlar başta olmak üzere Doğu Türk ülkeleri ile ilgili filmler ve TV programları
yayınlamak.

ğ) Uygur bölgesi başta olmak üzere, Doğu Asya bölgelerindeki ülkelerle ilgili eğitim
almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

h) Konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak eğitimcilere ve profesyo-
nellere kaynak sağlamak.

ı) Konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve ödül-
ler vermek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
j) Üniversite ile Avrasya ülkeleri ve Doğu Asya ülkeleri üniversiteleri arasında halen

yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek ve geliştirmek.
k) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ih-

tiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.
l) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri ara-

sından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün teklifi ile Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından en çok
iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süreleri müdürün gö-
rev süresinin bitiminde sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri
yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

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

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan, gerektiğinde, olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve en az üçü Üniversitede tam zamanlı ola-

rak görev yapan öğretim üyeleri arasından dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Da-
nışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rek-
törlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

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

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

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kişi
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm Başkanı: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başka-

nını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Dekan: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını,
ç) Dekan Yardımcısı: Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısını,
d) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
e) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
g) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarını tespit etmek, var

olan sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini art-
tırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında
bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, Üniversitenin bu alanda öğre-
nim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma or-
tamları hazırlamak,

c) Merkezde eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun
fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye
çıkarmak, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek, bunun için aile-
lere danışmanlık yapmak ve eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,
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ç) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

d) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ko-
nusunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim des-
teğini sunmak,

e) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum,
seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü ve görevleri
MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; ilgili eğitim alanında araştırma ve uygulama dene-

yimi olan, Üniversitenin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında aylıklı öğretim üyeleri ara-
sından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından
görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu
üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Merkez
Müdürü tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürüne, görevi başında ol-
madığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse
aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündem-

lerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve bu kurulların kararlarını uygulamak.
b) Merkezin bu Yönetmelikte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenle-

meleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda,

bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
ç) Her yıl sonunda istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre

rapor vermek.
d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Danışma kuruluna sunmak.
e) Merkezi temsil etmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından ilgili alanda araştırma ve uygulama

çalışmaları olan Üniversitenin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında aylıklı öğretim üyeleri
arasından görevlendirilecek dört üye, Merkez Müdürü ve Danışma Kurulu içinden Rektör ta-
rafından seçilen iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az iki ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü ge-
rekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter
sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz.
Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Yönetim Kurulunun kararı ile ge-
rekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin ka-

rarları almak.
ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.
d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygula-

malarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.
f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına

ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.
g) Merkez Müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.
ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, Pamukkale Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dekanı veya Dekan Yardımcısı, Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Bölüm Başkanı
ve Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün davetiyle ve Merkez Müdürünün başkanlı-
ğında her eğitim öğretim döneminin başında ve sonunda olmak üzere yılda dört defa olağan
olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün hazırladığı gündem kapsamında Mer-
kezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde
bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önereceği kişiler

arasından, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

Sakarya Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yöne-

tim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik Sakarya Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sakarya Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye ile Kafkas ülkeleri, özerk cumhuriyetleri ve

Kafkas toplulukları arasındaki politik, ekonomik, kültürel işbirliğinin sürekli geliştirilmesi ve

iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, bu araştırmalar yoluyla

bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda söz ko-

nusu ülke ve topluluklar ile Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye-Kafkasya ilişkileri ile bu bölgede bulunan cumhuriyetler ve toplulukların

tarihi, kültürü, ekonomisi ve edebiyatı hakkında araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek.
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b) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik araştırma merkezleriyle birlikte

enstitüler ve üniversitelerle işbirliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.

c) Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları

ile işbirliği yapmak.

ç) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, pa-

nel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

d) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, dene-

yimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve

programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.

e) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araş-

tırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.

f) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve

rapor halinde yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Genel Kurul.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

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

arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir.  Süresi biten Müdür yeniden görevlendi-

rilebilir. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona

erince yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda

Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli önlemleri almak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Genel Kurul

MADDE 10 – (1) Genel Kurul, Sakarya Üniversitesinde görev yapan tarihçi öğretim

elemanları ile Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Edebiyat bölümleri gibi sosyal bilimler alanla-

rında görev yapan öğretim elemanlarından meydana gelir. Müdür Yardımcısı Kurulun tabii

üyesidir.

(2) Genel Kurula Müdür başkanlık eder.

(3) Genel Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki

işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür, Yönetim Kuruluna 3 üye seçer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, varsa Müdür Yardımcısı ile Müdür tarafın-

dan gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üye-

sinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında gö-

revlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim

Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değer-

lendirip önerilerde bulunmak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrolar

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca

karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2000 tarihli ve 24110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Yönetmelikte geçen;
Kurucu Vakıf: İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfını,
Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
Başkan: Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanını,
Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
Senato: Üniversitenin Senatosunu,
Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
Kanun:  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve onüçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Mütevelli Heyette yer alan her üyenin görev süresi dört yıldır. İstifa, görev süresinin

dolması veya başka bir nedenle üyeliğin boşalması halinde Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunca
ilgili mevzuat hükümlerine göre boşalan üye yerine yeni üye seçilir. Süresi sona eren üyeler
yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi sona ermeden görevin-
den alınabilmesi için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte ikisinin öneri
lehinde oy kullanması gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş-

kanı yürütür.
—— • ——

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL METROLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Met-

roloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimi, çalışma usul
ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve bu organ-
ların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma ve çalışma grupları: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan danışma ve çalışma gruplarını,
b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-

kültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili anabilim ile bilim dalları ve ihtiyaç duyulması
halinde Rektörün onayı ile kapsama dâhil edilecek diğer dalları,

c) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma
Merkezini,

ç) Müdür: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında yapılacak işbirliği sonucunda,  bilimsel araş-

tırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, tanı ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin ge-
liştirilmesi, bakımı, belirli aralıklarla kalibrasyonlarını ve kalite kontrol testlerini yapmak, her
türlü test ve kalibrasyon hizmetini vermek, ayrıca biyomedikal, biyoistatistik alanlarında ça-
lışmalar ve projeler yapmak, teorik ve pratik mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kulla-
narak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak ve bu alanlarda araştırma-geliş-
tirme yapmak.

b) Metroloji ve kalibrasyonla ilgili eğitimler ve seminerler düzenlemek, lisansüstü eği-
tim vermek.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyette

bulunur:
a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak medikal

cihazların geliştirilmesi, bu cihazların test kalibrasyon, ölçme değerlendirme ve benzeri konu-
larda uygulama ve araştırmalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde kalibrasyon laboratuvarı kurmak, kalite kontrol testleri yap-
mak ve kalibrasyon hizmeti vermek.

c) Medikal cihazların kurulum testi, kabulü ve şartnameler konusunda danışmanlık hiz-
metleri vermek.

ç) Medikal cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda hizmet alımları
için danışmanlık hizmeti vermek.

d) Mevcut medikal cihaz ve/veya sistemlerde modifikasyon yapmak.
e) Medikal cihaz tasarımı, araştırma-geliştirme ve üretim-geliştirme için çalışmalar

yapmak.
f) Mevcut cihaz ve/veya sistemlerde modifikasyon yapmak.
g) Merkezin amaçlarına uygun program geliştirmek.
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ğ) Medikal cihaz teknolojilerinde ölçme ve test yöntemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası
standartları takip etmek, geliştirmek ve Üniversite bünyesinde uygulamak.

h) Ulusal ve uluslararası eğitim programları, seminer, sempozyum, kongre ve konfe-
ranslar düzenlemek.

ı) Dergi, kitap, kılavuz ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Organlar
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma ve çalışma birimleri.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; akademik, teknik, tıbbi ve idarî tecrübeye sahip Üniversite

öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevde olmadığı hallerde yardımcılardan biri Müdüre vekâlet
eder.

(2) Müdürün, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önereceği en çok üç kişi, müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün
vereceği görevleri yapar. Müdürün görevinin herhangi bir biçimde sona ermesi halinde yar-
dımcıların da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idarî çalışmaların dü-

zenli bir biçimde yürütülmesinden, merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin ya-
pılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.
e) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-

sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

f) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp
yapılmadığını denetlemek.

g) İlgili mevzuat, bu Yönetmelik ve üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil, Müdürün önerisi Üniversitenin ilgili

anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlen-
dirilen beş öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çok-
luğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sa-
yılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapa-

cakları işleri düzenlemek.
c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını hazırlamak, gündemdeki ilgili pro-

jeleri hazırlayarak karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konularda düzenleme yetkisi ver-
mek.

ç) Sunulan projelerin Merkez amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun
projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

d) Merkezin stratejik planını oluşturmak, ülkemize bilimsel ve teknolojik katkı açısın-
dan öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırıcıları bilgilendirmek.

Danışma ve çalışma birimleri
MADDE 12 – (1) Danışma ve çalışma birimlerinin kuruluşuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Danışma ve çalışma birimlerinde yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Yönetim Ku-

rulu üyeleri ve Merkezde görevli personel danışma ve çalışma birimlerinde görev alabilir. Da-
nışma ve çalışma birimlerinde bunların dışında Üniversitede çalışan veya geçici görevlendir-
meyle Üniversiteye gelen idarî ve akademik personel de, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı
ile görevlendirilebilir. Danışma ve çalışma birimleri; Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla,
belirli ve uzmanlık isteyen konularda geçici veya sürekli olarak uygulama ve araştırma faali-
yetlerinde bulunur. Ayrıca, Merkezin çalışmalarına katkıda sağlar.

b) Danışma birimi yılda bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Müdür başkanlık
eder. Rektör katıldığında, danışma birimi toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gör-
düğü takdirde danışma birimini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma ve çalışma birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat, bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu

kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma
sahasında faaliyette bulunmak.

b) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetlerini etik ve bi-
limsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek için çaba sarf etmek.

c) Diğer danışma ve çalışma birimleri ile koordinasyon halinde faaliyet göstermek.
ç) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahası ile ilgili bilimsel ve eğitim

faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak ya da
bu konularda ders ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular  
MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafın-
dan görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenme-
sine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.
Bilirkişi ücreti
MADDE 3 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı

ödenen ücrettir. 
Giderler 
MADDE 4 – (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.
Bilirkişi ücretleri
MADDE 5 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.
Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret
MADDE 6 – (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan da-

vanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması
MADDE 7 – (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini ar-

tırabilir ve indirebilir.
Seri dosyalarda bilirkişi ücreti 
MADDE 8 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Ta-

rifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.
Ücretin ödenmesi
MADDE 9 – (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden

gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 10 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı

tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.
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Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının

miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin bi-

rinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Gider avansı

MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme

veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri,

bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider avansı miktarı

MADDE 4 – (1) Davacı;

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sa-

yısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari

ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL

ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın

açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, 

d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL, 

toplamını avans olarak öder.

Gider avansının iadesi

MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra

davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda

hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşı-

lanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen

karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 6 – (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış iş-

lemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci

fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir. 

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

26 Eylül 2013 – Sayı : 28777                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31



Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem
kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaş-
masında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal
tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek üc-
retin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin

üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Hakem ücretinin kapsadığı işler
MADDE 3 – (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren

nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti

gerektirmez.
Başkanın ücreti
MADDE 4 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin

yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
MADDE 5 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk Muha-

kemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde
yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükme-
dilir. 

Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul

veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda
süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre
verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

Kısmî kararda ücret
MADDE 7 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret,

kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.
(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin

tamamına hükmedilir.
İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
MADDE 8 – (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fık-

rası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablo-
sunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

Ücretin hak edilme zamanı
MADDE 9 – (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
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Ücretin paylaşımı
MADDE 10 – (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, 4 üncü madde hükmü de

gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.
Uygulanacak tarife
MADDE 11 – (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan

tarife esas alınır.
Ücret tablosu
MADDE 12 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre

hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ücret
MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ

30,00 TL arasında ücret ödenir.
Giderler
MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol gi-

derleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir

vergi, resim ve harca tabi değildir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) 27/4/2000 tarihli ve 24032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/3) ile 7307.19 Gümrük Tarife Pozis-
yonu (GTP) altında yer alan “boru bağlantı parçaları”nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Bre-
zilya menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 7/9/2006
tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/23) ve 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) ile ta-
mamlanan nihai gözden geçirme soruşturmaları kapsamında anılan önlemlerin devamına karar
verilmiştir. Ayrıca, 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Hak-
sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/24) ile bahse konu eşyanın Bulga-
ristan, Endonezya, Hindistan, Sırbistan-Karadağ ve Tayland menşeli olanlarının ithalatı için
de değişen miktarlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konmuş olup, İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) çerçevesinde bu önlemlerin de deva-
mına karar verilmiştir.

(2) Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş., anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanan
dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli boru bağlantı parçalarının Çin Tayvanı (Tayvan) üze-
rinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda
bulunmuştur.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delil-
lerin bulunması üzerine 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/25) ile başlatılan önlem-
lerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar)
ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin
etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına
ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların
soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki
aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış
olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Bu süreç içerisinde ilk etapta 7 ithalatçı firma soru formuna cevap vermiş; hiçbir
üretici/ihracatçı firma ise soru formuna cevap vermemiştir.
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(3) KENNY VENSEN INTERNATIONAL CO. LTD. (KENNY VENSEN) unvanlı ih-
racatçı firma, soru formunu verilen süre ve ek süre içinde cevaplamamış, daha sonraki süreçte
önemli ölçüde eksik ve kısmi olarak hazırladığı cevabı tarafımıza iletmiştir. Bu bağlamda, Yö-
netmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde söz konusu firma işbirliğinde bulunmadı olarak adde-
dilmiştir.

(4) KENNY VENSEN firması nezdinde, soruşturma çerçevesinde daha fazla bilgi ve
belge edinmek amacıyla 10-12/6/2013 tarihleri arasında yerinde inceleme soruşturması ger-
çekleştirilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen itha-

latçılara, ürünün ilgili ülkede yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da
bilgilendirilmesi için ilgili ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine ilgili soru formlarına,
inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2012/25)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildi-
rimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulunduru-
larak, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine iletilmiş olup, taraflara
nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2008-

30/11/2012 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli boru bağlantı parçalarına uygulanan dampinge karşı ön-

lemin Tayvan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde
bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirle-
meler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Ülkemizin soruşturma konusu ürün ithalatı 2008 yılında 6.100 ton,

2009 yılında 4.700 ton, 2010 yılında 5.800 ton, 2011 yılında 6.200 ton ve 2012 yılı itibarıyla
ise 4.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı içinde Tayvan’dan yapılan ithalatın payı
2008-2012 döneminde takip eden birer yıllık dönemler itibariyle önce %1 düzeyinden %11,8’e
ve %12,4’e yükselmiş, son iki yılda ise %7,3 ve %3,6 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Söz konusu ürünlerin ticaretinin seyrinin değişimi, özellikle 2006 yılında gerçek-
leştirilen damping ve nihai gözden geçirme soruşturmaları neticesinde yürürlüğe konulan ön-
lemleri müteakiben gerçekleşmiştir.
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Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş

olduğu beyan edilen soruşturma konusu boru bağlantı parçalarını Türkiye’ye ihraç eden fir-

maların, soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında ÇHC menşeli

ithalatta mevcut olan önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş

olduğu beyan edilen soruşturma konusu boru bağlantı parçalarını Türkiye’ye ihraç eden fir-

maların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya

ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) ile ÇHC menşeli boru bağlantı par-

çalarının ithalinde 800 ABD Doları/Ton tutarında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin ön-

lemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere Tayvan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı

soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2012/10) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin

önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10) ile

ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin

önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de

geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife

pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında göste-

rilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

GTP EŞYA TANIMI
MENŞE VE/VEYA

ÇIKIŞ ÜLKESİ
DAMPİNGE KARŞI

ÖNLEM

7307.19 Diğerleri Çin Tayvanı 800 ABD Doları/Ton
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 25/9/2013
KARAR NO : 2013/ÖİB-K-51
KONU : Gayrimenkul özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1.6.2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Bursa ili, İnegöl ilçesi,
Yenice köyü, Köyiçi mevkii 325 ada, 1 no.lu parseldeki 106.637,95 m2 yüzölçümlü gayrimen-
kulün İdaremizce hazırlanan ve ÖYK’nın 6.2.2012 tarih, 2012/19 sayılı Kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine göre yapılan Parselasyon Planı sonucunda
oluşan parsellerden; 587 ada, 6 no.lu parseldeki 11.038,25 m2 yüzölçümlü sanayi alanı imarlı
gayrimenkulün “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini
teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi
sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii,
587 ada, 6 no.lu parseldeki 11.038,25 m2 yüzölçümlü sanayi alanı imarlı gayrimenkulün özel-
leştirme ihalesinde 1.211.000.- (Birmilyonikiyüzonbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Ma-
dencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-
dedilmesine, 1.208.500.- (Birmilyonikiyüzsekizbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi
veren Tayfun YAĞLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tayfun YAĞLI’nın söz-
leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-

mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13.1.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 25/9/2013
KARAR NO : 2013/ÖİB-K-52
KONU : Gayrimenkul özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1.6.2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Gümüşhane ili, Köse ilçesi,
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 281 ada, 65 no.lu parseldeki 22.990,76 m2 yüzölçümlü gay-
rimenkulün İdaremizce hazırlanan ve ÖYK’nın 31.8.2012 tarih, 2012/128 sayılı Kararıyla
onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine göre yapılan ifraz işlemi sonu-
cunda oluşan parsellerden, 281 ada, 97 no.lu parseldeki 14.139,59 m2 yüzölçümlü konut alanı
imarlı gayrimenkulün “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleşti-
rilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Gümüşhane ili, Köse ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde
bulunan 281 ada, 97 no.lu parseldeki 14.139,59 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı gayrimen-
kulün özelleştirme ihalesinde 251.000.- (İkiyüzellibirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren Turay KESLER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Turay KESLER’in sözleş-
meyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde te-
minatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 250.000.- (İkiyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Muhammed KESLER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muhammed
KESLER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-

mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13.1.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2. numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile

özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep

edilemez. İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince

sadece yetkili oldukları işyerlerinde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılara, bu işyerlerinin kamu kurumu niteliğinde olması ha-

linde ise, bu sigortalılara ek olarak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(c) bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde

reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır. Özel polikliniklerce ve ağız ve diş sağlığı hiz-

meti veren özel sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetleri ve düzenlenen reçete bedelleri

Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Ülseratif kolit hastalığında infliksimab veya adalimumab; kortikosteroidler ve

6-MP veya AZA ile uygun dozlarda ve en az 8 haftalık sürede yapılan konvansiyonel tedaviye

yetersiz yanıt veren ya da tolere edemeyen veya bu terapiler için tıbbi kontrendikasyonları olan

hastalarda; şiddetli aktif ülseratif kolit bulgularının devam etmesi halinde, üçüncü basamak

sağlık kurumlarında bu durumun belirtildiği gastroenteroloji uzman hekimi veya genel cerrahi

uzmanı tarafından düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, bu uzman he-

kimler ve iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4.2.9.A-2 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Hemoglobin değeri 11 gr/dl'nin, blast oranı %5’in ve serum eritropoietin düzeyi

500 mu/ml’nin altında olan hastalarda tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 12 gr/dl’dir.

Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Eritropoietin alfa-beta için maksimum doz haftada

900 IU/kg’ı, darbepoetin için maksimum doz haftada 150 µg’ı aşmamalıdır. Eritropoietin

alfa-beta ve darbepoetin, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim rapo-

runa dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Hemogram

sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4.2.13 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapıl-

mıştır.

a) Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Akut ve kronik viral hepatit tedavisinde kullanılan ilaçlar gastroenteroloji veya en-

feksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna

dayanılarak bu uzman hekimler ile çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman
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hekimleri tarafından reçete edilir. Hepatit tedavisinde daha önce kullanılan ilaçlar, tanı, tedaviye

başlama ve kesilme kriterleri gibi bilgilerin raporda belirtilmesi gerekmektedir. Oral antiviral

tedavilerde ilk rapor süresi en fazla 6 ay, sonraki rapor süreleri bir yılı geçemez.”
b) Aynı maddenin 4.2.13.B maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“4.2.13.B – Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozunda tedavi
(1) Karaciğer sirozunda HBV DNA (+) olan hastalarda tedaviye başlanılabilir ve bu

durum raporda belirtilir. Tedavi süreleri; HBV DNA (+) olanlar için kronik hepatit B tedavi-
sinde olduğu gibidir.”

c) Aynı maddenin 4.2.13.E-2 maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Kronik hepatit C’ye bağlı karaciğer kompanse sirozu (karaciğer biyopsisinde

ISHAK skoruna göre evre 4 ve üzerinde olanlar veya trombosit sayısı 100.000 altında olanlarda
veya protrombin zamanı kontrolün 3 saniye üzerinde olanlar) olan genotip I hastalarda;

a) Daha önce hepatit C tedavisi almış hastalarda tedavi 4.2.13.E-3 maddesi kurallarına
tabidir.

b) Daha önce hepatit C tedavisi almamış hastalarda ise peginterferon + ribavirin tedavisi
veya peginterferon + ribavirin + telaprevir/bocepravir tedavisi başlanabilir. Peginterferon + ri-
bavirin + telaprevir/bocepravir tedavisi başlanacak ise aşağıdaki tedavi şemalarından yalnızca
biri kullanılabilir.

1) Peginterferon + ribavirin + telaprevir (üçlü) tedavisi 12 haftaya, devamında pegin-
terferon + ribavirin ile tedavi toplam 48 haftaya tamamlanır. Ancak tedaviye başlandıktan sonra
4 üncü hafta sonunda HCV RNA >1.000 IU/ml olanlarda tedavi 8 haftayı, 12 nci hafta sonunda
HCV RNA >1.000 IU/ml olanlarda tedavi 16 haftayı geçemez. 24 üncü haftada HCV RNA po-
zitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28 inci hafta sonunda kesilir.

2) Peginterferon + ribavirin + bocepravir (üçlü) tedavisine 4 hafta pegileinterferon +
ribavirin ile başlanır, dördüncü haftadan sonra tedaviye bocepravir eklenerek üçlü tedavi 48
haftaya tamamlanır. Ancak tedavinin 12 nci hafta sonunda HCV RNA ≥100 IU/ml olanlarda
tedavi 16 haftayı geçemez. 24 üncü haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi
en geç 28 inci hafta sonunda kesilir.”

d) Aynı maddenin 4.2.13.E-3 maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İnterferon veya peginterferon monoterapisi alarak cevapsız olan hastalar da tedavi

almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak peginterferon + ribavirin tedavisi verilebilir.”
e) Aynı maddenin 4.2.13.E-3 maddesinin üçüncü fıkrasına  aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) Peginterferon + ribavirin + bocepravir (üçlü) tedavisi alabilirler. Tedavinin ilk 4

haftasında peginterferon + ribavirin kullanılır, 4. haftadan sonra tedaviye bocepravir eklenir.
Bu hastalarda tedavinin 12 nci haftasında HCV RNA bakılır.

1) Tedavinin 12 nci haftası sonunda HCV RNA ≥100 IU/ml olanlarda tedavi 16 haftayı
geçemez.

2) Tedavinin 12 nci haftası sonunda HCV RNA (-) veya HCV RNA <100 IU/ml olan
hastalarda tedavinin 24 üncü haftasında HCV RNA düzeyine tekrar bakılır. Tedavinin 24 üncü
haftasında HCV RNA (+) olan hastalarda tedavi en geç 28 inci hafta sonunda kesilir. HCV
RNA (-) olan hastalarda ise tedavinin 36 ncı haftasına kadar üçlü tedavi,  devamında peginter-
feron + ribavirin tedavisi ile toplam 48 haftaya tamamlanır.”
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f) Aynı maddenin 4.2.13.E-3 maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Üçlü tedavi hayat boyu yalnızca bir defa alınabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler ya-

pılmıştır.

a) Maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tioguanin, tiotepa, bortezomib, talidomid, kladribin, anagrelid, idarubisin, pentostatin,

lipozomal doksorubisin, fludarabin, tretinoin, klofarabine, bendamustin; tıbbi onkoloji veya

hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak

bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık

kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.”

b) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Dasatinib ve nilotinib;

1) Dasatinib; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, içinde en az

bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile tıbbi

onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.

2) Nilotinib yalnızca;  İmatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere, Philadelphia

kromozomu pozitif kronik evre veya hızlanmış evre kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin has-

taların tedavisinde; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, içinde en az bir

hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile tıbbi on-

koloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.

3) Dasatinib ve nilotinib kombine olarak kullanılamayacaktır.”

c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının  (p) bendinin (1) numaralı alt bendi  aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“1) Hastalığı VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü) hedefli tedavi sırasında

veya sonrasında progresyon gösteren metastatik renal hücreli karsinomalı hastalarda en az bir

tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu

raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 4.2.15 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapıl-

mıştır.

a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.15 – Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel,  dabigatran ve rivaroksaban

kullanım ilkeleri”

b) 4.2.15.D maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.15.D–Dabigatran ve rivaroksaban;

(1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip,

non-valvuleratriyal fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı

veya ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan);

a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan

son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı

durumlarda varfarin kesilerek dabigatran veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir.
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b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran

veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir.

(2) Dabigatran veya rivaroksaban; yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği ve üç

kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak  kardi-

yoloji ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 4.2.27.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi ha-

linde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir he-

matoloji uzman hekim raporu düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 4.2.30 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapıl-

mıştır.

a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.30 - Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu), bosentan,

sildenafil ve ambrisentan kullanım ilkeleri”

b) Aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pulmoner hipertansiyonda hastaların;

a) Fonksiyonel kapasitelerinin NHYA sınıf II, III veya IV olması,

b) Vazoreaktivite testinin negatif olması,

c) Üçüncü aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi

veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması veya

stabil kalması,

gerekmektedir.”

c) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bosentan ve ambrisentan kombine kullanılamaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.2.35 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.35 - Nöropatik ağrı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri

4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri

(1) Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve rea-

nimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, ortopedi veya endokrinoloji ve metabolizma

hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman

hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında romato-

loji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma has-

talıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi uzman hekimleri tarafından

veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm he-

kimlerce reçete edilebilir.

(3) Duloksetin; diyabetik periferal nöropatik ağrı tedavisinde; endokrinoloji ve meta-

bolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya üçüncü basamak sağlık kurumlarında

nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu basamaklarda ve bu uzman hekimler ta-

rafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak da tüm hekimlerce reçete edilebilir.
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(4) Alfa lipoik asit (kombinasyonları dahil);

a) Diyabetik nöropatik ağrı ve periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavi-

sinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immü-

noloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi

tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak

tüm hekimlerce reçete edilebilir.

b) Nöropatik ağrıda; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve

reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, ortopedi veya endokrinoloji ve meta-

bolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği

uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

4.2.35.B-Fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri

(1) Prospektüsünde fibromiyalji endikasyonu olan ilaçlar; romatoloji, ortopedi, fizik

tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından reçete edilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, alfa glukozidaz

inhibitörleri ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.4.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(4) Faktörler, plazma kaynaklı ve rekombinant kaynaklı ürünler olarak solunum sistemi

ilaçları ise cihaz farklılıklarına göre aynı fiyat karşılaştırması temelinde ancak eczane ikamesi

açısından ayrı eşdeğer gruplarda değerlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 5.3.2.D maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Özel sağlık kurumlarınca temin edilen ve SUT eki listelerde bedeli 100 TL’nin al-

tında olan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere diğer tıbbi malzemelere ait alış faturalarının

birer örneği,”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların

Reçeteleme Kuralları (Ek-4/E) listesinin “1-Betalaktam Antibiyotikler” başlıklı kısmının B)

Sefalosporinler başlıklı bölümünün “3.Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümüne (1) numaralı

satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki  (1.1) numaralı satır eklenmiştir.

“

”
MADDE 14 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde,
b) 12 nci maddesi yayımı takip eden ayın birinci günü,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

1.1 Sefiksim-klavulanat (oral) UH-P
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Eylül 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28777 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 43. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/713 
Karar No : 2013/230 
Mahkememizin 09/05/2013 tarih, 2012/713 Esas, 2013/230 Karar sayılı kararı ile 

Karşılıksız Yararlanma suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 163/3, 62/1, 53/1-a-b-c-d-e 
maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilen Osman ve 
Zülfünaz oğlu, 10/11/1970 Susuz doğumlu, Kars, Susuz, Porsuklu nüfusunda kayıtlı, 
52831211902 T.C Kimlik numaralı olan sanık GÜNDÜZ ŞUTANRIKULU bildirdiği adresinin 
yetersiz oluşu nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

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

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve 27 TL mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 7751 

—— •• —— 
Zile İnfaz Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/6 D.İş 
Karar No : 2013/6 
Davacı : K.H. 
Hükümlü : BEKİR YILMAZ, (T.C. No: 61318143568) Hacı Mehmet ve Suzan oğlu, 

Zile - 10/02/1982 D.lu, Tokat, Zile, Kahya Mah. Nüf. Kyt. olup, Şeyhali 
Mah. Çoban Sk. No. 16 Zile adresinde oturur. 

Talep : 6291 Sayılı Yasa gereği hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerine 
uymaması nedeniyle kapalı ceza infaz kurumuna iade talebi. 

Karar Tarihi : 04/07/2013 
Hüküm : Hükümlü Bekir YILMAZ'ın 5275 Sayılı Yasaya 6291 Sayılı Yasa ile 

eklenen 105/A - 6/b fıkrası uyarınca hükümlünün koşullu salıverme tarihi 
olan 24/12/2013 tarihine kadar olan CEZASININ İNFAZI İÇİN KAPALI 
CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE, 

Yönünde verilen karar yukarıda açık kimliği yazılı hükümlüye tebliğ edilememiş ve 
yapılan araştırmalarda hükümlünün adresi de tespit edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
tebliğ tarihinden itibaren yasal 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya en yakın İnfaz 
Hakimliğine veya Ceza Mahkemesine müracaat ederek bir dilekçe takdimi veya itiraz beyanının 
tutanağa geçirilmesi yönündeki talebini Mahkeme Zabıt Katibine beyan ederek Zile Ağır Ceza 
Mahkemesine itirazda bulunabileceğine, aksi halde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, 
ilan olunur. 7536 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HARİCİ DEPOLAMA ÜNİTESİ, SUNUCU VE KENAR ANAHTAR ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı olan  

1 adet Led Ekran Sistemli Reklam Panosu, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİN GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK 

İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TERMAL 

KAMERA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü 

ihtiyacı 1 adet Termal Kamera teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.10.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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BDE SUNUCU SANALLAŞTIRMA DONANIM VE 

YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 

BDE Sunucu Sanallaştırma Donanım Ve Yazılımları, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 

GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 147,98 TL ile en çok 1.200.060,00 TL arasında değişen; 

03/10/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 

100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında diyot, soket, metal aksam, 

rulman, entegre, filtre, conta, motor, kablo, mutfak eşyası, gözlük camı, cep telefonu, fotoğraf 

makinesi, saat v.b. 30 (otuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu 

Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 04/10/2013 tarihinde saat 09.30'da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 

80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7982/1-1 

—— • —— 

SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ İLE KELLE DERİSİ SATILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Yozgat 

Kombinalarınca Kasım-Aralık/2013, Ocak-Şubat/2014 ayları içerisinde üretilecek olan sırttan 

düşme büyük baş hayvan derileri ile kelle derileri teklif toplamak suretiyle satılacaktır. 

2 - İhale Ankara’da Genel Müdürlüğümüz Merkezinde yapılacaktır. 

3 - Son teklif verme 08 Ekim 2013 günü saat 15.30’a kadardır. 

4 - Talipliler anılan gün ve saatte tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi sırasında hazır 

bulunabileceklerdir. 

5 - İhaleye ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

ve  Kombina Müdürlüklerimizden 50,00 TL. karşılığında temin edilebilir. 

6 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından söz konusu satışı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 7987/1-1 

————— 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATAT VE YAN ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR 

1 - Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve 

Yozgat Kombinalarınca Kasım-Aralık/2013, Ocak-Şubat/2014 ayları içerisinde üretilecek olan 

büyük baş hayvan sakatat ve yan ürünleri teklif toplamak suretiyle satılacaktır. 

2 - İhale 08 Ekim 2013 günü saat 15.30 da ilgili Kombina Müdürlüklerinde yapılacaktır. 

3 - Talipliler anılan gün ve saatte tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi sırasında hazır 

bulunabileceklerdir 

4 - İhaleye ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

ve Kombina Müdürlüklerimizden 50,00 TL. karşılığında temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından söz konusu satışı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 

 7988/1-1 
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1 ADET KBB AMELİYAT MİKROSKOBU VE 1 ADET KBB HD ENDOVİZYON 

SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet KBB Ameliyat Mikroskobu ve 1 adet KBB HD Endovizyon Sistemi alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f 

maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/132953 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 /1478    Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

   internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet KBB Ameliyat Mikroskobu ve 

  1 adet KBB HD Endovizyon Sistemi alımı. 

b) Teslim [yeri/yerleri] : B.E.Ü. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı 

Kozlu/ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süreleri 1 adet KBB Ameliyat Mikroskobu 

için işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) 

takvim günü, 1 adet KBB HD Endovizyon Sistemi 

için işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampus 

Memur Yemekhanesi 

b) Tarihi ve saati : 03.10.2013 Perşembe günü Saat:14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir 

temsilcilik belgesini, teklifine eklemek zorundadır. 

4.4.2. Teklif edilen tıbbi malzemeler ile cihazların, üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu 

firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ‘‘T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal 

bilgi bankası’’na kayıtlı olduklarını ulusal bilgi bankası internet sitesinden alınmış kayıt formu 

belgesi ile belgeleyeceklerdir. (Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürün veya 

cihazın tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı 

çerçevesinde üreticiler karar verdiğinden tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamı dışında kalan ürünler 

için ise üreticinin/ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup beyanın 

doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.) 

4.4.3. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.3.1. Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit 

edebilmek için; istekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında 

sunulması zorunludur. Teknik şartnamede istenen özellikler katalog üzerinde işaretlenmiş 

olacaktır. 
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4.3.3.2. Teklif veren firmalar tekliflerdeki teknik şartnameye cevapların, madde sıra 

numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar 

verilmesi gerekmektedir. 

4.4.3.3. Teklif veren firmalar kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat 

hatalarına karşı en az 2 (İki) yıl süreyle garanti belgesi sunmalı ve garanti süresinin dolmasından 

sonraki 10 (On) yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif 

veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu noter tasdikli 10 (On) yıllık yedek parça ve servis 

temini garanti belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karşılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi 

İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 03/10/2013 Perşembe günü Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8033/1-1 

—— • —— 

GAZ TÜRBİNİ SICAK GAZ YOLU PARÇALARININ REJENERASYONU 

İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası  : 2013/131508 

Dosya No : TDB-DT-2013/08-HİZ-2609 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi 

Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi 

Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. 

No:2 Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00-2680 

d) Faks numarası : 0312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : 
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2 - İhale konusu malın adı, 

     niteliği, türü ve miktarı : Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 701 F 

Tipi Gaz Türbinlerine ait 680 Adet Sabit ve 

Hareketli Kanat ile 73 Adet Yanma Odası ve 

Gaz Geçiş Parçası Olmak Üzere Toplam 753 

Adet Sıcak Gaz Yolu Parçalarının 

Rejenerasyonu Hizmet Alımı İşi. 

3 - İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 

b) Teslim tarihi/işin süresi : Toplam teslim süresi, yabancı yükleniciler için 

akreditif tesis tarihinden, yerli yükleniciler için 

ise sözleşme imza tarihinden başlamak üzere 

150 takvim günüdür. 

4 - İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat : Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi 

olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi 

Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları 

Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

b) İhale Usulü : Açık ihale usulü 

c) İhale Dokümanı bedeli  : 236,00-TL (KDV dahil) 

ç) Dokümanın görülebileceği ve  

    satın alınabileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi 

Başkanlığı Kat:13 Oda No:20 Nasuh Akar Mah. 

Türkocağı Cad. No:2  Çankaya/ANKARA 

d) Son teklif verme tarih ve saati : 30/10/2013 Çarşamba günü, saat: 14:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi 

Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No:C1 Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2  

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

f) Tekliflerin açılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi 

Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No:C3 Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2  

Çankaya/ANKARA 

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati : 30/10/2013 Çarşamba günü, saat: 14:00 

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek 

    internet adresi : www.euas.gov.tr 

 7990/1-1 
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ASPİRASYON SİSTEMİ ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Aspirasyon sistemi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/134235 

Dosya no  : 1321551 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Aspirasyon sistemi (4 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü 

işyerine TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessese 

Müdürlüğü işyerine TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme 

Müessese Müdürlüğü işyerine teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 07.10.2013 Pazartesi günü saat: 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Üretici firmaya ait ISO 9001 kalite sistem belgesi ve CE belgesi teklifle birlikte 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.10.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 8010/1-1 
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SUSTURUCU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/133060 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 4 Adet tatvan feribot motorlarında kullanılmak üzere 

teknik bilgilere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 22.10.2013 - 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

22.10.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7976/1-1 

————— 
MUHTELİF TİP CER MOTORLARININ DEMONTE VE 

YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/133070 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : 250 Adet muhtelif tip cer motorlarının demonte ve 

yıkama işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 23.10.2013 - 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

23.10.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7977/1-1 
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YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, merkez, 21.N.III Pafta, 2583 Ada, 19 Parselde 

kayıtlı bulunan ve FUAR alanı olarak kullanılan alanda; Yap-İşlet-Devret modeli ile Uluslararası 

Kütahya El Sanatları ve Ticaret Fuar alanı yapımı ve -20- yıllığına işletilmesi işi, ekli şartnamede 

belirtilen hususlar dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a.maddesi uyarınca “Kapalı 

Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur. 

2. 

a) İhale Tarihi / Günü / Saati : 08 Ekim 2013 SALI - 14:30 

b) İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

3. Arttırıma konu olan aylık muhammen bedeli: 8.000,00 ¨ dir. (İnşaat süresince -24 ay- 

aylık kira bedeli: 300,00 ¨ Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, isteklinin 

teklif ettiği kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca alınacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE - bir 

önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.) 

4. İhaleye katılacak olanlar: 

i. Geçici Teminat olarak : 28.800,00 ¨ (Yer tesliminden sonra iade edilecektir.) 

ii. Özel Teminat olarak  : 30.000,00 ¨ (Kira süre bitiminde iade edilecektir.) 

yatırılacaktır. 

5. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) : 

(a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi, 

(b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi, 

(c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 

(d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge, 

(e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.' dan son üç (3) ay içinde alınmış belge, 

(f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

(g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı, 

(h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

(i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve 

yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü (2013 yılı) 

(j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini, 

(k) Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat 

Mektubu (süresiz) aslı, 

6. İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını       

08 Ekim 2013 tarihinde saat 14.00'e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine 

ulaşmış olmak şartıyla 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim 

edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi ENCÜMEN’de hazır bulunmadığı takdirde teklif 

son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

idaresinin saat ayarı esas alınır. 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisi Belediye Kültür Sarayı 3. Kat 

KÜTAHYA adresine müracaatları ilan olunur. 8003/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan  

50 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve 

idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3 - Giriş (Sözlü) Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak (01/01/1978 tarihinden sonra doğanlar), 

4 - ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan 

“Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP73” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış 

olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (200 üncü 

aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır). 

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2013 

yılı İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr 

internet adresinden e-Devlet şifresi ile 07-11 Ekim 2013 tarihleri arasında erişip elektronik 

ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. 

2 - Başvurular www.turkiye.gov.tr den e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların 

www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, 

adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT 

Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu 

kimliğini ibraz ederek temin edebilirler. 

3 - Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini 

gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik 

yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş 

Talep formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. 

4 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep 

Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr 

adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” 

dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 

425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş 

yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 11 Ekim 2013 Cuma 

günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir. 

5 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara,  

11 Ekim 2013 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme 

imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona 

erecektir. 

6 - KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 21 Ekim 2013 tarihinde Bakanlığımız 

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

7 - KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme 

sonuç listesine itirazlar 21-23 Ekim 2013 tarihinde ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, 

itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 23 Ekim 2013 tarihi saat 

17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme 

alınmayacaktır. 
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8 - Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 

bildirilecektir. 

9 - KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı (200) 

adaya ait kesin sonuç listesi, 30 Ekim 2013 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli 

internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

10 - Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek 

istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış 

olarak 01-07 Kasım 2013 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. 

İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) 

Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

11 - İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına 

çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız 

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 11 Kasım 2013 tarihinden itibaren ilan edilerek 

duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma 

adreslerine tebligat yapılarak da bildirilecektir. 

12 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) 

Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması 

yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

13 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla 

veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Giriş Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, 

genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan 

üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır. 

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak 

üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi 10 Aralık 2013 tarihinde Bakanlığımız 

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye 

itirazlar 10-12 Aralık 2013 tarihleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda 

bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 12 Aralık 2013 saat: 17:30’dan 

sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 

bildirilecektir. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Başarı puanının 

eşitliği halinde KPSSP73 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 

ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon 

tarafından belirlenen sayıda yedek liste olmak üzere kesin başarı listesi 18 Aralık 2013 tarihinde 

Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı 

kapılarına asılarak duyurulacaktır. 8059/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Adayapı Denetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Söke İlçesi, 21L-I pafta, 754 ada, 174 parsel üzerindeki 84565 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. 

maddesindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2845 Ticaret Sicil No 

ile Kuşadası Ticaret Odasına kayıtlı 79 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adayapı Denetim 

Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şeniz EVGAR (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12549, Oda Sicil No:13242), Umur GÜLŞEN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7327, Oda Sicil No: 20219), Hasan ÇAYCI (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:367, Oda Sicil No: 29993) ve Barış SELÇUK’un 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48611) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.09.2013 tarihli ve 7820 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8019/1/1-1 

————— 

Gözlem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Merkez İlçesi, 19K-I pafta, 2101 ada, 1 parsel üzerindeki 163125 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına 

kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu 

denetim elemanları Mehmet Yalçın YAŞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:447, Oda Sicil No:7033), Celal ÖZYÖRÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8660, Oda Sicil No:12796) ve Arif Gezer TOKYAY’ın (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9581, Oda Sicil No:15435) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bcir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı, 

11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan, 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 23.09.2013 tarihli ve 7821 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8019/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Gözlem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Merkez İlçesi, 19K-I pafta, 2101 ada, 2 parsel üzerindeki 163166 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (h) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına 

kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti ile 

sorumlu denetim elemanları Mehmet Yalçın YAŞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033), Celal ÖZYÖRÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8660, Oda Sicil No: 12796), Arif Gezer TOKYAY (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9581, Oda Sicil No: 15435), Süleyman SELÇUK 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8810, Oda Sicil No: 1904), Recep 

KURTULUŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8395, Oda Sicil No: 

6621), Özgen DEMİRCİOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:6083, Oda Sicil No: 5940), Mustafa ERDOĞAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:30439), Ayşen ÖZDEN ÇAYIRLI (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:45055), Alper ZEVKİRLİOĞLU (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:33149), 

Okan DEV (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42687) ve Uğur KUTLU’nun 

(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28249) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Gözlem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.09.2013 tarih ve 7821 

Sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 23.09.2013 tarihli ve 7822 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8019/3/1-1 

————— 

Derya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 15 pafta, 496 ada, 39 parsel üzerindeki 196977 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasındaki hükümlerde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12771 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına 

kayıtlı 451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd. Şti.  ile sorumlu 

denetim elemanları Meryem Melike İSKENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:10150, Oda Sicil No: 9052) ve Mustafa AKKAYA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6817, Oda Sicil No: 16691) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.09.2013 tarihli ve 7823 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8019/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 122 pafta, 1247 ada, 134 parsel üzerindeki 219729 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasındaki hükümlerde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94781-Mrkz-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir 

Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş. 

ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:10323, Oda Sicil No: 8424) ve Ümit AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:10218, Oda Sicil No:32943) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.09.2013 tarihli ve 7824 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8019/5/1-1 

————— 

Güç Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Merkez İlçesi, 505 ada, 16 parsel üzerindeki 690094 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarına öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24982 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 

664 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güç Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti ile sorumlu denetim 

elemanları Süreyya GELEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11295, Oda Sicil 

No:9237), Ömer KESKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7112, Oda Sicil 

No:24186) ve Özgür ÖZKUL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55788) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

23.09.2013 tarihli ve 7825 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8019/6/1-1 

————— 

01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Aydın Barış Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile ilgili ilanlarda sehven yazılan Metin ATALAY (Kuruluş Ortağı, Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) hakkında uygulanan geçici faaliyet 

durdurma işleminin iptal edilerek, yerine Metin ATALAY’ın (Kuruluş Ortağı, İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) denetim faaliyetlerinin 6 (altı) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 23.09.2013 tarihli ve 7826 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 8019/7/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna 

özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 

aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) 

ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

İLGİLİ BİRİM 

PROFESÖR DOÇENT Y. DOÇENT AÇIKLAMA 

Adet Derece Adet Derece Adet Derece  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 

       

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Anabilim Dalı 

    1 1  

 8030/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Ankara, Konya İlleri sınırları dahilinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/4117, 4118 ve 4119 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatının müddeti 

23.08.2013 tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı 

şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar 

varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 

gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 

zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 

etmeleri ilan olunur. 8013/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.05.2013 gün 91 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 13.08.2013 gün ve 1474 sayılı kararı ile onaylanan Pursaklar İlçesi, 95076 

ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan 

panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8021/1-1 

————— 
- Pursaklar Belediye Meclisinin 10.05.2013 gün ve 105 sayılı karan ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2013 gün ve 1478 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar İlçesi 98301 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 

gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8022/1-1 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 

25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr 

Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru 

Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri 

uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, 

Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. 

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe, 

2. Özgeçmiş 

3. 2 adet fotoğraf 

4. Nüfus Cüzdan Sureti 

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için) 

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını 

yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını 

gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) 

veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı 

Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru 

dilekçelerinde belirteceklerdir. 

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve 

formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de 

verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın 

listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın 

atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim 

uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük 

kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir), 

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlardan istenmektedir.) 

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ 

Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme 

Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul 

edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil 

sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. 

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın 

sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” 

teslim edilmesi gerekmektedir. 
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Ünvanı Derece Adedi Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Açıklamalar 

Profesör 1 1 
Müh-

Mim.Fak. 

Maden 

Mühendisliği 

Maden 

İşletmesi 

“Kömür Madenciliği, Yer 

altı üretim yöntemleri, 

yürüyen tahkimatlar, 

Kaya Mekaniği 

(Tabaka kontrolü), 

Doğal taşlar (mermer 

ve yapı taşları)” 

Konularında araştırma 

ve yayın çalışmaları 

yapmış olmak. 

Profesör 1 1 
İlahiyat 

Fak. 

Temel İslam 

Bilimleri 
Tefsir 

Kur’an Semantiği 

Konusunda çalışmaları 

olmak. 

Doçent 1 1 

Fen 

Edebiyat 

Fak. 

Tarih T.C. Tarihi 
İlgili alanda Doçent 

Ünvanını almış olmak. 

Doçent 1 1 
Müh-

Mim.Fak. 

Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 

“Sezgisel algoritmalı 

tesis planlama, malzeme 

aktarma ve depolama 

sistemleri ve ergonomi 

”konularında 

çalışmalar yapmak. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Müh-

Mim.Fak. 

Jeoloji 

Mühendisliği 

Uygulamalı 

Jeoloji 

“Sismisite ile hidrojeoloji 

ilişkisi, radyoaktivite” 

konusunda araştırmalar 

yapmış olmak, 

yayınları bulunmak. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 Tıp Fak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Genetik 

Tıbbi Genetik uzmanı 

olmak, Nörodejeneratif 

hastalıkların moleküler 

patolojileri ve DNA dizi 

analizleri konularında 

deneyimli olmak 

Yardımcı 

Doçent 
2 1 

Fen 

Edebiyat 

Fak. 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Eski Türk 

Edebiyatı 

“Eski Türk Edebiyatı’nda 

şerh ve şerh geleneği 

üzerine çalışmalar 

yapmış olmak” 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

İkt. ve 

İdari 

Bil.Fak. 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 

Kamu Muhasebesi 

Konusunda çalışmış 

olmak. 

 7999/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Doçent adaylarının 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları 

anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile 

özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın 

listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI 

KADRO UNVANI / 

ADET 

Açıklama Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

ECZACLIK FAKÜLTESİ 

FARMASÖTİK KİMYA 
 

1 
Farmasötik Kimya alanında 

doktora yapmış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SANAT TARİHİ 1   

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU 

 
1 

 Endüstri bitkileri alanında 

çalışmaları bulunmak. 

  1 Çeltik konusunda doktora yapmış 

olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

HADİS 
 1 Hadis alanında doktora yapmış 

olmak. 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ 

 

2 

Yönetim ve Organizasyon veya 

İşletme alanında doktora yapmış 

olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BESLENME VE DİYETETİK  1 Alanında doktora yapmış olmak. 

SAĞLIK YÖNETİMİ  1 Alanında doktora yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR  1  

 8002/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Sağlık hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı 

Doçent alınacaktır. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora 

belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını 

dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 

başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

 

Birim Adı Bölümü 

Anabilim Dalı-

Anasanat Dalı 

Kadro 

Unvanı Adedi Aranan Şartlar 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla 

İlişkiler ve 

Tanıtım 

Araştırma 

Yöntemleri 
Yrd.Doç. 1 

En az iki yıl yurtdışında ingilizce 

ders vermiş olmak. Nicel ve nitel 

araştırma yöntemlerini kullanarak 

akademik çalışmalar yapmış olmak. 

En az 80 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak. 

İşletme 

Fakültesi 
İşletme 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Yrd.Doç. 1 

İngilizce İşletme Lisans mezunu 

olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi 

Yüksek Lisans Mezunu olmak. 

Yönetim ve Organizasyon Doktora 

mezunu olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Mes.Yük.Ok. 

- - Yrd.Doç. 1 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

uzmanı olmak. Beyin ve sinir 

cerrahisi yapılan bir merkezde 

çalışmış ve bu konuda yurt dışında 

bilgi artırıcı çalışmada bulunmuş 

olmak. 

 8077/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/77525 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Emniyet Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
A.Ayrancı Mahallesi Dikmen 

Caddesi No: 11 
Tel-Faks 0 312 462 39 67 – 0 312 462 39 68 

Posta Kodu 06540 E-Mail www.egm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Rohde-Schwarz Elektronik ve 

Telekomünikasyon Ürünleri ve 

Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

RUSA-Rohde&Schwarz Anlagen 

GmbH 

Adresi 

Ambrosia Teknomed Plaza Ufuk 

Üniversitesi Cadde No: 18 Kat: 4 

Daire: 39-40  06530 Çukurambar/ 

Çankaya/Ankara 

Almanya 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Başkent Vergi Dairesi / 7350596913  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
228847  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8016/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/93077 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Emniyet Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
A.Ayrancı Mahallesi Dikmen 

Caddesi No: 11 
Tel-Faks 0 312 462 39 67 – 0 312 462 39 68 

Posta Kodu 06540 E-Mail www.egm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Rheinmetall Denel Munition  

Adresi 
Prıvate Bag X1254 Potchefstroom 

2520 South Afrıca 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8076/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/151751 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kemal Serhadlı Polis Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüğü 
İl/İlçe Yüreğir/ADANA 

Adresi Yaşar Doğu Caddesi Yüreğir/ADANA Tel-Faks 
0322 346 09 67 

505 318 01 50 – 51 

Posta Kodu 1330 E-Mail adanakspmyo@egm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Tekmar Dağ. Gıda. Tem. Teks. Loj. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Adem Güngör 

Adresi 

Huzurevleri mah. 80. Yıl Bulvarı Lila 

Sitesi H Blok Zemin Kat 

Çukurova/ADANA 

Huzurevleri mah. 80. Yıl Bulvarı 

Lila Sitesi H Blok Zemin Kat 

Çukurova/ADANA 

T.C. Kimlik No.  15661212396 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Seyhan Vergi Dairesi-8360426475  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 57073  

Oda Sicil No: 54129 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8039/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/180990 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karayolları Genel Müdürlüğü      

7. Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Atakum/Samsun 

Adresi 
Esenevler Mahallesi Atatürk 

Bulvarı No: 380 
Tel-Faks 

Tel: 0362 437 29 04 - 437 47 81 

Faks: 0362 437 80 72 

Posta Kodu 55200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gökkuşağı Gıda Tekstil Taşımacılık 

Temizlik ve Haşere Mücadele Hizmet 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Samet Kurtca 

Adresi 
Cedit Mah. Gençlik Cad. No: 27/1 

İlkadım/Samsun 

Cedit Mah. Gençlik Cad. No: 27/1 

İlkadım/Samsun 

T.C. Kimlik No.  61375276322 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4030037365  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
17600  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8020/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/78915 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ Genel Müdürlüğü 12. (Kayseri) 

Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Kayseri 

Adresi Sanayi Mahallesi Osman Caddesi Tel-Faks 
Tel:   0 352 336 28 50                      

Faks: 0 352 336 28 57 

Posta Kodu 38060 E-Mail dsi12@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Eyşan Yapı Mimarlık Mühendislik 

Hafriyat Nakliyat İnşaat Taahhüt 

Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Şahin Kılınc 

Adresi 

Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sok. 

Aksoy İş Merkezi No: 9/8 

Kocasinan/Kayseri 

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir 

Has Cad. No: 133/7 

Kocasinan/Kayseri 

T.C. Kimlik No.  50647552004 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
383 040 35 13  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
34422  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Gazi Üniversitesi Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve

Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Sakarya Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/21)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-51 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




