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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6051
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca

uygulama alanı ilan edilen Şanlıurfa İlinde, Bozova İlçe Merkezine bağlı Alanlı ve Güvercin
bağlılarının Bozova İlçe Merkezinden ayrılarak merkezi Güvercin bağlısı olmak üzere Kevik
adıyla bağımsız köy olması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 3/3/2014 tarihli ve 3403
sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   H. YAZICI                                     A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                       F. IŞIK
              Adalet Bakanı V.              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                 A. BABACAN                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2014/6052

Ekli “2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu

Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe

konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/3/2014 tarihli ve 3485 sayılı yazısı üzerine,

5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   H. YAZICI                                     A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                       F. IŞIK

              Adalet Bakanı V.              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                 A. BABACAN                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

2014 YILINDA TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN

ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – (1) Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçları

ödeninceye kadar, 2014 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılmaz.

MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5915
Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanması ve

12/12/2012 tarihli ve 2012/4067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listenin birinci sırasında yer
alan Ahmet YILDIZ’a ilişkin hüküm ile 28/1/2013 tarihli ve 2013/4269 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı eki listenin birinci sırasında yer alan Hüseyin Avni BOTSALI’ya ilişkin hükmün iptali;
Dışişleri Bakanlığının 7/2/2014 tarihli ve 1896 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   V. EROĞLU                                      F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                   C. YILMAZ                                  N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/198
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Mülkiye

Başmüfettişi Atilla TOROS’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6458 sayılı
Kanunun 118 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
8/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/214
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine Murteza BALCI’nın

atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
8/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Daire Başkanı ve Üniver-
site Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilen yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda en az bir
defa toplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“e) Öğrenci evi ücretlerinin zamanında tahsilini sağlamak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Ankara Üniversitesi öğrenci evlerinden Ankara Üniversitesi öğrencileri

yararlanabilir. Öğrenci evlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, süresi içinde ilgili formu
doldurarak Öğrenci Evi Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Başka üniversitelerin öğrencileri de Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün
onayı ile öğrenci evlerinden yararlanabilirler.
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Ankara Üniversitesi öğrencileri arasından talepte bulunmaları halinde Devlet himaye-
sine alınmış ve yetiştirme yurtlarında barındırılmış olanlar, %45 oranında fiziki engeli olduğu
sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olanlar ile şehit çocukları, öğrenci evlerine yer olması du-
rumunda puan sıralamasına alınmadan kabul edilir.

Vehbi Koç Öğrenci Yurduna (öğrenci evine) Ankara Üniversitesine bağlı her fakülte
ve yüksekokulun son sınıf ve boş yer kaldıkça alt sınıf öğrencileri alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Burslu Öğrenciler
Madde 9 – Maddi olanakları kısıtlı öğrenciler, Ankara Üniversitesi öğrenci evlerinden,

Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre %100 ya da %50 burslu olarak yararlanabilir.
Burslu öğrenciler, yetenek ve başarıları göz önünde bulundurularak her ders yılı başında maddi
olanakları kısıtlı öğrenciler arasından Yönetim Kurulunca seçilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Öğrenci evi ücretlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencilerden alınacak öğrenci evi ücreti her öğretim yılı başında Yönetim Kuru-

lunca belirlenir.
b) Öğrenci evi ücreti, gün hesabı üzerinden her ayın yirminci gününe kadar peşin olarak

alınır. Bir öğretim yılı içinde iki kez ücretini geciktiren öğrencinin, Yönetim Kurulu kararı ile
öğrenci evi ile ilişiği kesilir.

c) Bir öğretim yılının tüm öğrenci evi ücretlerini peşin olarak ödeyenlere %10, bir ya-
rıyılın ücretini peşin olarak ödeyenlere de %5 oranında indirim yapılır.

d) Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre öğrenci evlerinde %100 veya %50 burs-
lu kalmaya hak kazanan öğrencilerden öğrenci evi hizmet bedeli tam olarak alınır.

e) Ayın bitiminden evvel kendi istekleri ile ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin son aya
ait ödemiş oldukları ücretin kalmadıkları süreye karşılık gelen kısmı gün hesabına göre iade
edilir. Öğrenci evi ile ilişiği kesilen öğrenci ücretini peşin ödemiş ise, kalmadığı aylara ilişkin
alınan ücretler öğrenciye iade edilir.

Öğrencinin, öğrenci evi odaları ve çalışma salonları, banyo, mutfak gibi ortak kullanım
mekanlarına zarar vermesi ve aylık barınma ile yıllık öğrenci evi hizmet bedelini zamanında
ödememesi halinde oluşan zararın nakdi karşılığı Üniversitenin ilgili birimi tarafından öğren-
ciden ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Öğrencilerden;
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, zamanında öğrenci evi ücretini, kira, telefon, elektrik

ücretlerini ödemeyenlerin,
b) Öğrenci evi yönetimine doğru bilgi ve belge vermeyenlerin
öğrenci evi ile ilişiği kesilir.
Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıt dondurma ve öğrenci değişim prog-

ramları ve benzeri sebeplerle bir veya iki yarıyıl izinli olan öğrencilerin kaydı, bu sürelere iliş-
kin olarak barınma ücretini ödemeleri koşuluyla devam eder. Bu öğrencilerin kayıtlarını sil-
dirmeleri halinde, yeniden başvurmaları üzerine boş yer olması durumunda öncelikli olarak
öğrenci evlerine yerleştirilirler.

Öğrenci evi ile ilişiği kesilen öğrencilerin, öğrenci evi tanıtım kartını ve kendilerine
zimmetlenen eşyaları öğrenci evi müdürüne teslim etmeleri gerekir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma

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

lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışma ve

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

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

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği

ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygula-

malar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak, Üniversite öğrencilerinin kendilerini ta-

nıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders ba-

şarılarının arttırılması, Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite

yaşamına uyum sağlaması, sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek

amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2014 – Sayı : 28936



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uy-

gulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve des-
teklemek, proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak.

b) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğren-
cilerin gelişmelerine katkı sağlamak.

ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-
cileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

d) Öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorun-
larını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli
uyum sağlaması ve gelişmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti
sunmak.

e) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine
ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti
sunmak.

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

g) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak.
ğ) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri) koru-

maya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.
h) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışma ve

rehberlik alanı ile ilgili eğitim ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelme-
sini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesini
sağlamak.

i) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

j) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.
k) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
l) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve rehberlik programı öğretim

elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kuralla-
rına uygun davranmak.

m) Merkezin amaçlarına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Mü-

dür, yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı so-

rumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kuru-

lunda görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Mü-

dür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

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

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

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

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

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.

e) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendir-

mek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

her yılın aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen

dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç

yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir

nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yöne-

tim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt ço-

ğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-

lışma programını düzenlemek.
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c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için

gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet

alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kurum temsilcileri arasından Rektör tarafından

görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Da-

nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendi-

rilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-

lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-

malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-

rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

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

Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

9 Mart 2014 – Sayı : 28936                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakülte-

sinde eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin genel esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uy-

gulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-

dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-

ğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm

başkanının önerisi üzerine, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekanlık: Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders veya iki saat uygulama,

laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

d) Fakülte: Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu,

g) Mesleki seçmeli dersler: Öğrencinin istekleri göz önüne alınarak belirlenen Veteriner

Hekimlik eğitimi ile ilgili dersleri,

ğ) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı)

bendinde yer alan dersleri,

h) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ı) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

i) Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP): 5 inci eğitim-öğretim

yılının 10 uncu yarıyılında uygulanan programı,

j) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince al-

mak zorunda oldukları dersleri

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları, Kayıt ve Kayıt Yenileme

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim örgün biçimde yapılır. Fakülte Kurulunun

teklifi ve Senatonun kararı ile yaz okulu programı ve eğitim kursları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi 5 yıl (10 yarıyıl)’dır. 10 uncu yarıyıl

Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmıştır.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir

ve eğitim-öğretim süresi bir yılda “Güz ve Bahar” olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir

yarıyıl 16 haftadan oluşur (VEHİP hariç). Dersler, Fakülte Kurulu Kararı ve Senato onayı ile

yıllık olarak da düzenlenebilir.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıtlar Üniversitenin belirlediği tarih ve koşullara göre yapılır. Kayıt

yenileme ve ders seçme ise danışman onayı ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Türleri, Ders Programları, Staj ve Öğrencilerin Ders Yükü

Ders türleri

MADDE 9 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, seçmeli dersler,

seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Fakülte Kurulu, haftalık

ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve labora-

tuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir.

Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP)

MADDE 10 – (1) VEHİP eğitimi, 10 uncu yarıyılda, toplam 20 hafta üzerinden yapılır.

19 hafta ilgili anabilim dallarında verilecek ders ve uygulamalar olup, bir hafta ise not yük-

seltme/telafi süresi olarak değerlendirilir.

(2) 10 uncu yarıyılda VEHİP eğitimini alan öğrenciler, ilgili kurulun kararlaştırdığı şe-

kilde gruplara ayrılır. Her grup,  haftada 12 saat teorik ve 14 saat pratik olmak üzere 26 saat

ders almakla yükümlüdür. İlgili anabilim dallarında, belirtilen süre ile rotasyonlu eğitime tabi

tutulurlar. Ders saatlerinin hafta içindeki dağılımı ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir

ve her grup için önceden ilan edilir.

Yaz stajı

MADDE 11 – (1) 8 inci yarıyılı tamamlayan öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulunun

belirlediği şartlara uygun kendi seçtikleri yerlerde, en az 20 iş günü olacak şekilde staj yaptırılır.

Staj işlemleri Dekanlıkça oluşturulacak olan staj değerlendirme komisyonunca başarılı/başarısız

olacak şekilde değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler aynı süreyi başarı ile tamamlamak zo-

rundadırlar.
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Derslerin kredi değeri

MADDE 12 – (1) Fakültede okutulan haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saat uy-

gulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmalar bir kredidir. VEHİP’de gruplandırılmış her

bir haftalık ders, 1 kredi olarak değerlendirilir. Ayrıca her ders için Avrupa Kredi Transfer Sis-

temi (AKTS) belirlenir ve mezuniyet işlemlerinde göz önüne alınır.

Derslere devamın belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere ve uygulamalara devamı ile öğretim eleman-

larınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmaları zorunludur. Teorik derslerde %70

uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Derslerden bir kez devam alan öğrenciler

için, o dersten/derslerden başarısız olması durumunda devam şartı aranmaz.

Ders alma

MADDE 14 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Fakülte öğrencilerinin her yarıyılda alacakları derslerin toplamı, 36 krediyi geçemez.

Öğrenci, öncelikle alt yarıyıllarda hiç alamadığı veya başarısız olduğu dersleri almak zorun-

dadır.

b) Alt yarılardaki derslerden devamsızlıktan kalan öğrenciler, öncelikli olarak alt yarı-

yıllarda başarısız oldukları dersleri almakla yükümlüdürler. Alt yarıyıllarda devam zorunluluğu

bulunan derslerin, üst yarıyıldaki derslerle denk gelmesi durumunda aynı saatlere denk gelen

üst yarıyıl derslerini alamazlar.

c) Öğrenciler, VEHİP dönemi hariç diğer dönemlerde en az birer mesleki seçmeli ders

seçmek zorundadırlar.

ç) Öğrenci, 3 üncü yarıyıldan itibaren 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan  Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönet-

meliği esaslarına göre üst yarıyıllardan ders alabilir. Üst yarıyıldan aldığı ders/derslerin ders

başarı notu/notları ve kredi değerleri, derslerin ait olduğu yarıyıla dahil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret, muafiyet ve tek ders

sınavlarından ibarettir. Genel not ortalamasına katılan derslerden başarısız olunanlara dönem

sonunda bir bütünleme sınav hakkı verilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı

yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına, ilgili anabilim dalı/dallarının görüşü alınarak,

Fakülte Kurulu karar verir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belir-

lenir ve sınavlardan en az 5 iş günü önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve

yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zo-

rundadırlar.
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Ara sınavlar

MADDE 16 – (1) Ara sınav tarih ve yerleri, Dekanlık tarafından ilân edilir. Her ders

için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve

değerlendirme özellikleri Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) VEHİP’de yer alan derslerin ara sınavları yapılmaz.

Yarıyıl sonu sınavı (genel sınav)

MADDE 17 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), o dersin tamamlandığı

yarıyıl sonunda, Dekanlık tarafından ilân edilen yer ve tarihte yapılır. Yarıyıl sınavından başa-

rısız olunan dersler için bir bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Uygulamalı dersin/derslerin sınavı/sınavları pratik olarak yapılabilir.

(3) VEHİP’de yer alan derslerin genel sınavları her ders için ayrı ayrı yapılır. Sınavlar

her grup için ders bitiminde yazılı sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak

yapılabilir.

(4) Öğrencinin her dersin yarıyıl sonu sınavında (genel sınavda) başarılı sayılabilmesi

için 100 tam not üzerinden en az 60 alması zorunludur.

Ders başarı notu

MADDE 18 – (1) Fakültede, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir

dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavında o dersten en az 60 alması kaydıyla,

ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ının toplamının en az

55 olması gerekir.

(2) VEHİP sınavları, her dersten teorik ve uygulama olacak şekilde yapılır. Öğrencinin

VEHİP derslerinden başarılı sayılabilmesi için uygulama sınavından en az 50 almalıdır. Uy-

gulama sınavının %50’si ve teorik sınavının %50’sinin toplamı en az 60 olması gereklidir.

(3) Anabilim dallarınca her öğrenciye 100 üzerinden verilen notlar, o anabilim dalında

bulunma süresi ile çarpılarak elde edilen rakamlar toplanır ve eğitim görülen toplam hafta sa-

yısına (19) bölünerek ağırlıklı tek VEHİP notu hesaplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Cumhuriyet Üniver-

sitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN 

ÖNLENMESİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

Hacettepe Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev-

lerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalık-

ların Önlenmesi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ülkemizdeki bulaşıcı olmayan hastalıkların önlen-

mesi konusunda disiplinler arası eğitim, araştırma ve etkinliklerin düzenlenmesi, geliştirilen

toplum tabanlı kanıta dayalı modellerin geliştirilmesini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ile ilgili konu-

larda araştırma, inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve destekle-

mek.

b) Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde

kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürütülen programlarda bu-

laşıcı olmayan hastalıkların önlenmesine yönelik multidisipliner bir yaklaşımın benimsenme-

sine katkı sağlamak.

ç) Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve ortaya çıkmasını et-

kileyen etmenleri araştırmak, önlemeye yönelik toplum tabanlı kanıta dayalı müdahale prog-

ramları geliştirmek.

d) Toplumun bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve sağlığı geliştiren yaşam tarzını

benimsemesine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla dergi, broşür, afiş, internet

ve görsel yayın programları gibi eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.

e) Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi konularında çalışan ulusal ve uluslararası

iletişim ağlarına üye olmak, yeni iletişim kanalları geliştirmek.

f) Bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar

yapmak, bu kuruluşların çalışmalarına katkı sağlamak.

g) Bulaşıcı olmayan kurum ve kuruluşların gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda

müdahale programlarına katkı sağlamak.

ğ) Yapılan çalışmaların sonuçlarını raporlar, yazılı ve görsel yayınlar, basın toplantıları,

internet ve benzeri faaliyetler ile kamuoyuna duyurmak.

h) Yapılan tüm çalışmalarda öğrencilerin katılımını sağlayarak, onların topluma yönelik

müdahale etkinliklerinde kapasite geliştirmelerine katkı sağlamak.

ı) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Yönetim kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

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

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

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-

dımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.

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

yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

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

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

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

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

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

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

Üniversite Halk Sağlığı Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fa-

kültesi, Kanser Enstitüsü ve Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksekokulu öğretim elemanları

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

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

veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

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

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

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

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

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

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yirmi üye olmak üzere toplam yirmibir üyeden oluşur.

Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi

biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

9 Mart 2014 – Sayı : 28936                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FANCONİ APLASTİK ANEMİ VE 

DİĞER KONJENİTAL KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ 

TANI-TEDAVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Fanconi Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik

İliği Yetmezlikleri Tanı-Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Fanconi Aplastik Anemi ve

Diğer Konjenital Kemik İliği Yetmezlikleri Tanı-Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Fanconi Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik

İliği Yetmezlikleri Tanı-Tedavi Uygulama ve Araştırma  Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Fanconi aplastik anemisi başta olmak üzere genetik

nedenli kemik iliği yetmezliklerinin (Schwachman Diamond, Diamond-Blackfan anemisi, kon-

jenital amegakaryositik trombositopeni, kronik nötropeni, TAR sendromu, paroksismal nok-

turnal hemoglobinuri) tanı ve tedavisinde Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile iş-

birliğinde bulunmak, faaliyet alanlarındaki uzmanlar arasında işbirliğini ve dayanışmayı sağ-

lamak; kemik iliği yetmezlikleri ilgili araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, bu konudaki
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bilimsel çalışma ve gelişmelerle ilgili olarak konunun uzmanları arasında iletişimi sağlamak,

yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitimler düzenlemek, bu hastalıklar

ile ilgili toplumsal farkındalığı artırmak, kemik iliği yetmezlikleri ile tanı ve tedavide kullanı-

lacak son teknolojileri hastalar ve profesyoneller için ulaşılabilir hale getirmek, erken tanı ve

tedavinin yapılabilmesi için bu hastalarda düzenli kanser taramalarının yapılmasını sağlamak,

yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğitmek, aralarındaki dayanışmayı

teşvik etmek, onlara danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim seminerleri düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bir disiplinlerarası araştırma ve uygulama alanı olan kemik iliği yetmezlikleri ko-

nusunda, Hacettepe Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve

geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi bilimsel eğitim çalışmaları yapmak.

c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve ya-

yınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları

doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlar ile çalışma ve bilgilendirme bültenleri

çıkarmak.

ç) Farklı disiplinlerden kemik iliği yetmezliklerinde görülen komplikasyonların izle-

minde görev alan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası

araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

d) Kemik iliği yetmezlikleri konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel,

sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

e) Kemik iliği yetmezlikleri konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü

ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

f) Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına ke-

mik iliği yetmezlikleri olan kişilere ve diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

g) Kemik iliği yetmezliği olan hastalardaki genetik defektin belirlenmesinde gerekli

laboratuvar olanaklarının merkez bünyesinde kurulmasını sağlamak.

ğ) Kanser geliştirme riskleri bulunan hastaların düzenli kanser taramalarının yapılmasını

sağlamak, uygun kök hücre nakli vericisi olan hastaları nakil için yönlendirmek.

h) Kemik iliği yetmezliği olan hastalarda gelişen kanserlerin tedavisinde kılavuzlar

oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

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

arasında Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendi-

rilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir.

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

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

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürünün görevleri

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

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

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

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

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-

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

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

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

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

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

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
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c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

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

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yedi üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Boşalan

üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler

yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez olağan ve gerektiğinde ola-

ğanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Hacettepe Üniversitesi Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-
rına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Moleküler Görüntüleme Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Hacettepe Üniversitesinin ilgili bölüm, anabilim dal-

ları ve ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında moleküler görüntüleme
alanında multidisipliner tasarımlı, üstün nitelikte bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak,
moleküler görüntüleme kapsamına giren tüm görüntüleme modalitelerinde araştırma görevlisi
eğitimi ile birlikte yüksek lisans ve doktora eğitim faaliyetlerinde bulunmak, projeler gerçek-
leştirmek ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Moleküler görüntüleme fizyolojik ve patofizyolojik süreçlerin ağırlıklı olarak in vivo

izlenmesi kuramsal temeline dayanan çok çeşitli görüntüleme modalitelerini kapsamaktadır.
Bu görüntüleme modaliteleri arasında SPECT, mikroSPECT, SPECT/BT, mikroSPECT/BT,
PET/BT, mikroPET/BT optik görüntüleme ve son yıllarda geliştirilen PET/MRG yöntemleri
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bulunmaktadır. Belirtilen görüntüleme modalitelerin teknik ve bilimsel alt yapılarını geliştirmek
ve kurulacak yeni görüntüleme modaliteleri ile temel tıp ve klinik tıp alanında moleküler gö-
rüntüleme uygulamalarını gerçekleştirmek.

b) Merkezin bünyesinde temel bilimler, temel ve klinik tıbbi bilimler ile ilgili multidi-
sipliner üstün nitelikte bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirmek ve literatüre eksikliği olan
bu alanda önemli bilimsel katkı sağlamak.

c) Merkez kapsamında bulunan tüm görüntüleme modalitelerinde ilgili disiplinler ta-
rafından araştırma görevlisi, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek ve bu alanda nitelikli bi-
lim insanı, araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmek.

ç) Türkiye’de moleküler görüntüleme alanında multidisipliner yaklaşım ile öncülük
görevi üstlenilerek diğer üniversite ve eğitim kurumları ile bilgi alış verişinde ve konu ile ilgili
eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Moleküler görüntüleme alanında bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal
ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve
ilgili derneklerle iş birliği yapmak suretiyle bilimsel, teknik bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak.

e) Moleküler görüntüleme alanına giren tüm görüntüleme modaliteleri ile ilgili ileri dü-
zeyde uzmanlık kursları, çalıştaylar, kongre, konferans, sempozyum, seminerler düzenlemek
ve bu alanda kaydedilen tüm yeni gelişmeleri güncel olarak takip etmek.

f) Moleküler görüntüleme yöntemlerinde gelecekte kaydedilecek gelişmelere paralel
olarak yeni tanısal görüntüleme yaklaşımlarının yurtdışındaki benzer merkezlerden kısa süre
zarfında kurulması ve Üniversite bünyesinde faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalarda bu-
lunmak.

g) Moleküler görüntüleme kapsamında halihazırda kullanımda olan, gelecek vaad eden
ve gelecekte tasarlanıp kullanımı kabul görecek tüm tanısal modalitelerden elde edilecek uy-
gulama deneyimi ve bilimsel araştırma projeleri sonuçları sonrasında rutin kullanımdaki tanısal
tıbbi uygulamalara yeni görüntüleme modaliteleri kazandırmak.

ğ) Moleküler görüntüleme alanında Merkez bünyesinde yapılacak multidisipliner temel
bilim ve klinik bilim çalışmalarından elde edilecek sonuçlar sonrasında üstün nitelikte bilimsel
birikimle gerek tanı gerekse tanı-ilişkili tedavi (teranostik) uygulamalarına yeni bakış açısı ka-
zandırmak ve bu alandaki gelişmelere öncülük etmek.

h) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek üstün nitelikli uygulamalar ve bilimsel çalış-
malar sayesinde bilimsel literatüre, tanısal ve tedavi uygulamalarına getireceği yenilikler ile
hastaların tanı ve tedavisinde sağlayacağı yeni bakış açıları ile toplum sağlığına katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

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

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
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Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE  SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen
dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl
başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2012 28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/11/2012 28469
2- 17/2/2013 28562
3- 12/5/2013 28645
4- 23/5/2013 28655
5- 24/9/2013 28775
6- 6/11/2013 28813
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Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 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 (SÜENAR): Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Enerji ile ilgili projeler geliştirmek.
b) Enerji ve enerji teknolojileri üzerine akademik çalışmalar yapmak.
c) Kurs, seminer ve çalıştaylar düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile

Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Ulusal ve bölgesel düzeyde, enerji çalışmalarını ekonomik ve toplumsal kalkınmaya
katkı sağlayacak şekilde yönlendirmek ve etkin bir kurumsal ortam yaratmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğ-

rultusundaki faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir enerji temininin sağlanması

konusunda projeler yürütmek.
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b) Uluslararası düzeyde enerji üzerine yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve
Türkiye’deki enerji AR-GE (araştırma-geliştirme) faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içe-
risinde yürütülmesine katkı sağlamak.

c) Enerji araştırmaları için gerekli laboratuvarı kurmak ve geliştirmek.
ç) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek.
d) Türkiye’nin enerji politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla çalışma-

lar yapmak.
e) Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni

projeler geliştirilmesine katkı sağlamak.
f) Petrol, kömür, doğal gaz ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli ve

etkin kullanılmasının sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek.
g) Nükleer enerji ve nükleer enerji teknolojileri hakkında araştırmalarda bulunmak.
ğ) Üniversitede enerji üzerine çalışma yürüten bölümlerin araştırma ve geliştirme faa-

liyetlerini birleştirici ve yönlendirici düzenlemeler yapmak.
h) Sinop ve çevresindeki illerde doğal enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynak-

lardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
ı) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği üzerine çalışmalar yürütmek ve çev-

re kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmek.
i) Enerji araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bir dokümantasyon merkezi oluşturarak,

kaynaklara erişimde kolaylık sağlamak.
j) Ulusal veya uluslararası kurs, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek;

kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek.
k) Üniversitede enerji üzerine yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalara destek sağlamak.
l) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği içerisinde olunarak enerji konu-

sunda öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak.
m) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve

teknik işbirliğini geliştirmek ve ortak çalışmalar yürütmek.
n) Gerek kamu, gerekse özel sektörün enerji ile ilgili taleplerini projelendirmek, verilen

projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
o) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş-

birliği yapmak.
ö) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sektörlerin işbirliğini sağlamak ve

güçlendirmek.
p) Enerji ve enerji teknolojileri üzerine iş dünyası temsilcilerinin Üniversitemiz öğren-

cileri ile paylaşımlarını sağlamak.
r) Yeni ve ileri enerji teknolojileri, enerji verimliliği gibi konularda iş dünyası ile işbir-

liği kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu-
nun başkanıdır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilme-
sinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim ele-
manları arasından iki kişi Müdür yardımcısı olarak üç yıllığına Rektör tarafından görevlendi-
rilir. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Süresi biten Müdür yardımcısı ye-
niden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu başkanı olarak Yönetim Kurulunu toplamak, kurulun gündemini

belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
d) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında

Rektöre rapor vermek.
e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektörün ona-
yına sunmak.

f) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.
g) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak.
ğ) Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim, uygulama, araştırma, işletme ve benzeri faa-

liyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği
yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçek-
leştirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Rektör tarafından Üni-

versite öğretim elemanları arasından seçilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
seçilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlen-
dirilir. Başkanın görevde olmadığı zamanlarda yerine, Müdür yardımcılarından birisi vekâlet
eder.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli
gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt
çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için çalışma grupları oluşturabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Birimlerin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerine

ilişkin esasları belirlemek.
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b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, da-
nışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi
ile ilgili konularda kararlar almak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programının hazırlanması ve uygu-
lanmasını sağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.
g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Rektör tarafından Üni-

versite öğretim elemanları arasından seçilen dört üye ve istekleri halinde enerji konusunda ça-
lışmaları bulunan kamu kurum temsilcileri, özel sektör temsilcileri, uzmanlar arasından dört
üye olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek toplam onbir üyeden oluşur.
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak
ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmaktır.

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 idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Demirbaş ve ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
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 Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÇÖZÜM ODAKLI KADIN SORUNLARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın

Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının
görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ÜSÇÖZÜM): Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygu-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının sta-

tüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yö-
nelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak.
c) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için

yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak
ve etkinliklere katılmak.

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın sorunlarının çözümüne
ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite
arasındaki koordinasyonu sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçları ger-
çekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Yurt içinde ve dışında, kadın sorunları ile ilgili doğrudan veya dolaylı her konuda
araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek.

b) Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak.
c) Kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını esas alarak, ka-

dınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler
ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek.

ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders
ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek.

d) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler
ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

e) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.
f) Faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yaparak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
ğ) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-
mayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Çalışma birimi oluşturulmasını Rektöre teklif etmek ve çalışma birimlerinin faali-

yetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
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ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

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

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından, Müdür yardımcıları görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yar-

dımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

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

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

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

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

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

değerlendirmek.

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

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

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

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

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

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacak, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri

arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür

başkanlık eder.

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

dirilebilir.

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

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

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

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

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

b) Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) Merkezin faaliyetleri ile ilgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faa-

liyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
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Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere

proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi konularda sürekli veya geçici çalışma bi-
rimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri ve başkanı Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla be-
lirlenir. Çalışma birimleri, çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görev-
lendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur. Çalışma birimi personeli, Yönetim Kuru-
lunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan çalışma birimi
personeli aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

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

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE
BU BORÇLARI ÖDENENE KADAR 2014 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI
UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/9)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı 4/3/2014 tarihli ve 2014/6052 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bu-
lunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin
Kararın uygulamasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 4/3/2014 tarihli ve 2014/6052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçi-
lere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karara daya-
nılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Abone : Tarımsal sulamada elektrik kullanan, şirket ile abonelik sözleşmesi olan

çiftçi veya tüzel kişiliği,
b) Bakanlık : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka : T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,
ç) Belge : Çiftçinin veya tüzel kişiliğin abone olduğu ve borcu olmadığını gösteren,

Şirket tarafından tanzim edilmiş tasdikli evrakı,
d) Çiftçi : Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olabilmek için gereken usul ve esasları yerine

getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle uğraşan ve
başvuru tarihi itibarıyla onsekiz yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişiler ile tüzel kişileri,

e) ÇKS : Çiftçi Kayıt Sistemini,
f) Genel Müdürlük : Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
g) İcmal : Tarımsal destekleme uygulamalarını yürüten ilgili Genel Müdürlüklerin oluş-

turduğu gerçek veya tüzel kişilere ait bilgiler ve ödeme miktarlarını gösteren listeleri,
ğ) Protokol : İlgili şirket ile Genel Müdürlük arasında ÇKS veri paylaşımına ait usul

ve esasların belirlenerek imza altına alındığı sözleşmeyi,
h) Şirket : Elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme Ödemelerinin Yapılıp Yapılmayacağının Uygulanması

Destekleme ödemelerinin yapılıp yapılmayacağının uygulanması
MADDE 4 – (1) Şirket, kendi abone/tüketici kayıtları ile ÇKS kayıtlarını eşleştirerek

alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası
ile beraber alacak tutarını Bankaya iletir.

(2) Banka, desteklemeyi uygulayan birim tarafından oluşturulup Genel Müdürlük ta-
rafından Bankaya iletilen, ödemeye esas icmallerdeki, çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından iletilen Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleşen hakedişleri ilgililere ödemez.

(3) Ödemenin yapılabilmesi için Şirketten çiftçinin veya tüzel kişinin Bankaya müracaat
tarihinden önceki son bir ay içinde alınan belgenin Bankaya ibraz edilmesi gerekir.

(4) Borca ilişkin itiraz Şirkete yapılır. İtiraz 7 günde karara bağlanır. Anlaşmazlık du-
rumunda özel hukuk hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer işlemler
MADDE 5 – (1) Şirket, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri

ödeme yapılmadan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletir.
(2) Genel Müdürlük, yapılacak destekleme ödemesinin yapılacağını planlama aşama-

sında (25-30) gün önceden Şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderir.
(3) Çiftçinin Bankaya yazılı müracaatı halinde hakettiği destekleme tutarından, bankaya

bildirilen borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına aktarılabilir.
(4) Şirketin talebi halinde Genel Müdürlük, Protokol dahilinde ÇKS’den veri paylaşımı

yapar.
(5) Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk Şirkete aittir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

9 Mart 2014 

PAZAR 
Sayı : 28936 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2012/28530 

Suç : Sahtecilik 

Suç T. : 06/06/2007 

Sanık : Hakan BARUTCUOĞLU : Şakir, Meryem oğlu 1961 D.lu Şehit Hakan 

Çalışkan Sokak No:29 Ulucanlar Altındağ/Ankara adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 

16/12/2009 gün ve 2009/237 E. 2009/405 K. sayılı hükmün sanık vekili tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 17/11/2012 

gün ve 11/2010/288632 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1812/1-1 

————— 

Esas No : 2013/9219 

Suç : Sahte Fatura Kullanma 

Suç T. : 31/10/2010-17/03/2011 

Sanık : Metin BOZKIR : Piri, Kıymet oğlu 1975 D.lu Güvenlik Mah. 275 Sokak 

Dursun 9/A Muratpaşa/Antalya adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 20/06/2011 gün ve 2011/283 E. 2011/331 K. sayılı hükmün C. Savcısı ve katılan vekili 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının 

Bozma isteyen 12/04/2013 gün ve 11/2011/287574 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 1813/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2012/26443 

Suç : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

Suç T. : 01/01/2004 

Sanık : Kamil Yüksel: Halit, Dilber oğlu 1959 D.lu Hacınabi Mah. Değirmen Sokak 

No: 4 Bafra/Samsun adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 01/11/2011 gün ve 2008/220 E. 2011/549 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma 

isteyen 03/10/2012 gün ve 11/2012/133839 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 

olunur. 1814/1-1 

————— 

Esas No : 2013/7092 

Suç : Ticareti usulüne aykırı terk etmek. 

Suç T. : 12/04/2011 

Sanık : Nami Cemal Kul: Şükrü, Emine oğlu 1958 D.lu Cihangir Mah. Pürtelaş Sokak 

No:6 İç Kapı No: 1 Beyoğlu/İstanbul adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mersin 1. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 

13/04/2012 gün ve 2011/641 E. 2012/371 K. sayılı hükmün Müşteki vekili tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 14/03/2013 

gün ve 2012/257656 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1815/1-1 

————— 

Esas No : 2012/30289 

Suç : Resmi belgede sahtecilik 

Suç T. : 02.02.2005 

Sanık : Ramazan ÖZTÜRK: Mustafa, Rukiye oğlu 1962 D.lu 1911 Sokak No: 5 

Bayraklı/Karşıyaka/İzmir adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 27/01/2010 gün ve 2006/261 E. 2010/7 K. sayılı hükmün katılan tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 04/11/2012 

gün ve 11/2010/201088 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1816/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

UNİON SPECİAL MARKA DİKİŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

YEDEK MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2014/27626 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No. 14    06100 Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası  Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Union Special Marka Dikiş Makinalarında 

kullanılmak üzere, Toplam 76 Kalemde 550 Adet 

Yedek Malzeme. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat) 

b) Son teklif verme (ihale) 

    tarihi ve saati : 25 Mart 2014, Salı günü; saat 14:00 

4 - İhale; şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar 

ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 25,00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 25 Mart 2014 Salı günü, saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

idare sorumlu tutulamayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan 

istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 1773/1-1 
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ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINA ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi 

Başkanlığından:  

İhale Kayıt Numarası : 2014/26419 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 2942286 – 312 2942036 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

     niteliği, türü ve miktarı : Enerji Nakil Hattının Yer Altına Alınması - 1 set 

(şartnamede belirtilen işlerin tümü 1 settir) 

3 - İhalenin / Yeterlik  

Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 01.04.2014 – Saat 10:00 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler : 

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3), 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

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

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4), 
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4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge (Ek-5), 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak 

üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 

gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Her türlü ENH ve O.G. işleri yapmış 

olmak 

4.1.12. ISO 9001 sertifikası 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de teklif zarfına koyacaklar ve 

tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: 

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr 

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 100,00 TL (ikiyüz TL) 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

6 - Teklifler 01.04.2014 Salı günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 1739/1-1 
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MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/26421 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. 

  AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80      Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 

Muhtelif Malzeme Alımı 

 

SIRA 

NO 
MALZEMENİN EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

  1 Siyah Sac 2000 x 1500 x 10 st 37 Tabaka 15 

  2 Siyah Sac 2000 x 1500 x 5 st 37 Tabaka 15 

  3 Siyah Boru Ø 88,9 x 5,4 x 6000 -TSEN 10217-1-st 37 Adet 10 

  4 Siyah Boru Ø 114,3 x 5,4 x 6000 -TSEN 10217-1-st 37 Adet 15 

  5 Siyah Boru Ø 139,7 x 5,4 x 6000 -TSEN 10217-1-st 37 Adet 15 

  6 Siyah Boru Ø 219,1 x 5,6 x 6000 -TSEN 10217-1 -st 37 Adet 20 

  7 Siyah Boru Ø 273,0 x 6,3 x 12000 -TSEN 10217-1 -st 37 Adet 40 

  8 Siyah Boru Ø 323,9 x 7,1 x 6000 -TSEN 10217-1-st 37 Adet 70 

  9 Siyah Boru Ø 406,4 x 7,0 x 6000 -TSEN 10217-1-st 37 Adet 12 

10 Siyah Boru Ø 508,0 x 7,0 x 6000 -TSEN 10217-1-st 37 Adet 2 

11 
Patent Dirsek Ø 88,9 x 5,6 ANSI B 16.9 SCH 40-st-37; 

90 Der., 3S 
Adet 40 

12 
Patent Dirsek Ø 114,3 x 6,3 ANSI B 16.9 SCH 40-st-37; 

90 Der., 3S 
Adet 50 

13 
Patent Dirsek Ø 139,7 x 6,3 ANSI B 16.9 SCH 40-st-37; 

90 Der., 3S 
Adet 40 

14 
Patent Dirsek Ø 168,3 x 7,1 ANSI B 16.9 SCH 40-st-37; 

90 Der., 3S 
Adet 40 

15 Patent Dirsek Ø219,1 x 5,9 DIN 2605-St:37 ,-90 Der. ,3S Adet 30 

16 Patent Dirsek Ø 273x 6,3 DIN 2605-St:37 ,-90 Der.,3S  Adet 30 

17 Patent Dirsek Ø 323,9 x 7,1 DIN 2605-St:37 , 90 Der., 3S  Adet 30 

18 Patent Dirsek Ø 406,4x 8,8 DIN 2605-St:37 ,-90 Der., 3S Adet 10 

19 Paslanmaz Boru Ø 114,3 x 4,0 x 6000 DIN 2463 -304 L Adet 50 

20 Paslanmaz Boru Ø 139,7 x 4,0 x 6000 DIN 2463 -304 L  Adet 30 

21 
Paslanmaz Boru Ø 508 x 4,77 x 6000 -ANSI B 36.19 5S-

304 L  
Adet 6 

22 
Paslanmaz Patent Dirsek Ø 139,7 x 3,40 mm -ANSI B 

36.19 SCH 10 S-304 L; 90 Der.  
Adet 10 

23 
Paslanmaz Patent Dirsek Ø 168,3 x 3,40 mm -ANSI B 

36.19 SCH 10 S-304 L; 90 Der.  
Adet 15 
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SIRA 

NO 
MALZEMENİN EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

24 
Paslanmaz Patent Dirsek Ø 323,9x4,57 mm -ANSI B 

36.19 SCH 10 S-304 L; 90 Der.  
Adet 3 

25 
Paslanmaz Dikişli Redüksiyon Ø 273-168,3 mm 

- Konsantrik,-SCH 10 ASTM-A 403 AISI 304L 
Adet 8 

26 Elektrot 3,25 x 350 mm (Oerlikon-Esr13) Adet 30.000 

27 Elektrot 2,50 x 350 mm (Oerlikon-Esr13) Adet 15.000 

28 Elektrot 3,25 x 350 mm (Oerlikon-supertico) Adet 15.300 

29 Elektrot 2,50 x 350 mm (Oerlikon-supertico) Adet 10.800 

30 Elektrot 3,25 x 350 mm (Magnaweld-İnox-AWL) Adet 12.000 

31 Elektrot 2,50 x 350 mm (Magnaweld-İnox-AWL) Adet 9.000 

32 Lama 6 x 25 x 6000 mm St 37 DIN 1017 Kg. 500 

33 Lama 6 x 50 x 6000 mm St DIN 1017 Kg. 3.000 

34 
CrNi dikişli boru 304 kalite Ø 508 x 6,3 x 5500 mm DIN 

2463 
Adet 1 

35 
CrNi dikişli boru 304 kalite Ø 508 x 6,3 x 3700 mm DIN 

2463 
Adet 1 

36 Dikişli boru Ø76,1 x 3,6 x 6000 m St37 DIN 2458 Metre 1.000 

37 
Kalibreli Yuvarlak çelik çubuk Ø 22 x 6000 h11 Ç 1020 

DIN 668 
Kg. 5.000 

38 
Kalibreli Yuvarlak çelik çubuk Ø 72 x 6000 h11 Ç 1020 

DIN 668 
Kg. 5.000 

39 
Kalibreli Yuvarlak çelik çubuk Ø 55 x 6000 h11 Ç 1020 

DIN 668 
Kg. 5.000 

40 
Sıcak haddelenmiş mil Ø 105 x 6000 mm Ç1040 DIN 

1013 
Kg. 10.000 

41 Baklavalı sac 5/6 x 1500 x 3000 mm St 37 (10 plaka) Kg. 1.835 

42 
Kalibreli Yuvarlak çelik çubuk Ø24 x 6000 Ç 1050 DIN 

671 
Kg. 1.070 

43 Dikişsiz Boru Ø30 x 2,6 x 3500 mm St 37 DIN 2448 Adet 5 

 

b) Teslim yeri : Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı ile İmalat Birimi 

Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 26.03.2014 Çarşamba günü saat 14:00 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 26.03.2014 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 1750/1-1 

—— • —— 
UIC 60'LIK RAYA UYGUN 5.487 ADET CEBİRE VE S-49'LUK RAYA UYGUN 

400 ADET CEBİRE (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/27192 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

  (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

5. 887 adet, UIC 60'lık raya uygun 5.487 Adet cebire ve S-49'luk raya uygun 400 adet 

cebire (Teknik Şartnameye göre)   satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 01/04/2014 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1795/1-1 
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TAM OTOMATİK KAPALI SİSTEM DOKU TAKİP CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Tam Otomatik Kapalı Sistem Doku Takip Cihazı 1 Adet 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20.Maddesi 

(f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/27191 

1 - İdarenin  

a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 

44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.422.341 12 36–0.422.377 32 93 / Faks: 0.422.341 12 37 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Tam Otomatik 

Kapalı Sistem Doku Takip Cihazı 1 Adet  

b) Teslim yeri : İdarece Teknik Şartnamede belirtilen yer/yerlere veya 

Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yer/yerlere çalışır 

vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 (altmış) 

Takvim günü içinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. Km. 

İdari Bina Kat: 6 Dış İlişkiler Birimi Toplantı Salonu 

Kampüs-Malatya 

b) Tarihi ve saati : 08.04.2014 Salı günü saat : 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine 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, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 

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

kriterler: 

4.3.1. a - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. İhaleye katılacak firmalar, T.C. Sanayi Bakanlığı veya TSE Hizmet Yeterlik 

Belgesine sahip olmalıdır. 

4.3.3. İhaleye katılacak firmalar teklif etmiş oldukları cihaz ile ilgili teknik doküman 

kataloğu sunmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece 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 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 

alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 

ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 

talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 

yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 

dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 

edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 

posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 44280 Kampus-MALATYA 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 

Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1807/1-1 
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AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA 

VE AYIKLAMA TESİSİ İNŞA EDİLEREK AMBALAJ ATIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE AMACI DOĞRULTUSUNDA 10 YIL  

SÜREYLE İŞLETMESİ İŞİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE SÜRESİ: 

Kastamonu İli sınırları içinde, geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının; 24.08.2011 tarih 

ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği kapsamında, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve 

ambalaj atığı toplama ve ayıklama tesisi inşa edilerek değerlendirilmesi, amacı doğrultusunda, 10 

yıl süreyle işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif 

usulü ile kiraya verilecektir. 

Tesisin kurulacağı alan; Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Sarıyonca Köyü, Harman arkası 

Mevkiinde bulunan ve Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’ne ait 1499,98 m2 yüzölçümlü 

taşınmazdır. 

İhale kapsamında satın alınan/tesise yerleştirilen tüm taşınır mallar; İdare’ye teslim ve 

teberru edilecek, İdare taşınır mal yönetmeliğine gore mevcut demirbaş ambarına kaydedecektir. 

2 - İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA 

ALINACAĞI: 

İhale şartname ve ekleri; Kastamonu İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Binası, Cebrail 

Mahallesi,1. Coruk Sokak adresinde bulunan Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içinde 

bedelsiz olarak görülebilir veya İl Encümen Müdürü, Birlik Muhasebe Yetkilisi Ferhat CAN’dan 

100,00- TL (YüzTürkLirası) bedelle satın alınabilir. 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI: 

İhale 27/03/2014 Perşembe günü saat 15:00 de Kastamonu İl Özel İdaresi İl Genel 

Meclisi, Cebrail Mahallesi, 1.Coruk Sokak 37200 KASTAMONU, adresinde bulunan İl Encümen 

Toplantı Salonu’nda toplanacak Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Encümeni tarafından, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler 

tekliflerini, ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden artırma yoluyla vereceklerdir. 

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

Tahmin edilen bedel: 

Yatırım maliyeti 1.791.713,98-TL.(BirmilyonyediyüzdoksanbirbinyediyüzonüçTürkLirası 

doksansekizkuruş) 

Artırıma esas yıllık tahmini kira bedeli: 12.000,00- TL. (OnikibinTürkLirası) 

Tahmin edilen bedel: 1.791.713,98-TL + 12.000,00- TL = 1.803.713,98-TL 

(Birmilyonsekiz-yüzüçbinyediyüzonüçTürkLirasıdoksansekizkuruş) 

Yatırım maliyeti ile yıllık tahmini kira bedelinin toplamının %3 ü oranında geçici teminat 

alınacaktır. 

Geçici Teminat Miktarı: 

1.803.713,98- TL X 0.03 = 54.111,00 TL. ( EllidörtbinyüzonbirTürkLirası) 

5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: 
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İsteklilerin: 

A - Kanuni ikametgâhı olması, 

B - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

C - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D - İmza sirkülerini vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’ de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca ve T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) ve 

(b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

F - 4. maddede yazılı miktarda geçici teminat vermesi, 

G - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesini vermesi, 

(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun 

bütün ortakları İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler 

vasıtasıyla imzalarlar.) 

H - İhalenin yapıldığı yıl içinde ilgili vergi dairesinden alınmış kesinleşmiş vergi borcu 

olmadığına dair belge vermesi, 

I - İhalenin yapıldığı yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu olmadığına dair belge vermesi, 

İ - ISO 9001:2008 kalite belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi vermesi, 

J - Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler vermesi: 

Yapılacak işin yaklaşık yatırım tutarı olan 1.791.713,98-TL’nin %25’inden az olmamak 

üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini 

ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya 

yabancı bankalardan alınacak belge vermesi, 
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K - Yatırım maliyeti en az 400.000,00-TL.(DörtyüzbinTürkLirası) ve üzerinde olan 

ambalaj atığı tesisini kurup belli bir işletme süresi sonunda idareye devrettiğini veya anılan 

nitelikteki tesisi kurmuş ve bu tesisi halen işlettiğini gösteren belgeyi vermesi veya ambalaj atığı 

toplama ile ilgili sözleşme yapılan belediyeden alınmış belgeyi vermesi(Ambalaj atıklarının 

toplanması, taşınması ve ayıklanması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.) 

L - Birlikçe hazırlanmış ve idari şartnamenin ekinde verilen yapıya ilişkin taslak proje 

örnek alınarak, istekli tarafından hazırlanacak ön proje ve proses projesini vermesi, 

M - İdari Şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubunu 

vermesi, 

Şarttır. 

6 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler 27/03/2014 Perşembe günü saat 15.00’e kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında Kastamonu İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, Cebrail Mahallesi, 1.Coruk Sokak 37200 

KASTAMONU, adresinde bulunan İl Encümen Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İl 

Encümen Müdürlüğü’nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı 

ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İl 

Encümen Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan 

tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Verilen teklifler geri alınamaz. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 1748/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 47,50.-TL. ile en çok 358.517,45.-TL. arasında değişen; 

24/03/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.- TL., en 

çok 35.852,00.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto 

parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, av fişeği v.s. 43 grup eşya; açık 

artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ 

adresindeki ihale salonunda 25/03/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) 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 10,00.- TL. bedel karşılığı 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1747/1-1 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2014 – Sayı : 28936 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2014 ve 13/02/2014 tarihli Kararıyla 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere 

lisans verilmiştir. 
 

SIRA 

NO 
TİCARET ÜNVANI 

LİSANSIN 

TÜRÜ SÜRESİ 

1 
GMG Elektrik Enerjisi Toptan 

Satış A.Ş 
Tedarik Lisansı 

06/02/2014 tarihinden 

itibaren 10 yıl 

2 
Yeşilyurt Elektrik Enerjisi Toptan 

Satış ve İthalat İhracat A.Ş. 
Tedarik Lisansı 

13/02/2014 tarihinden 

itibaren 20 yıl 
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler 
 

SIRA 

NO 

TİCARET 

ÜNVANI 

TESİSİN LİSANSIN 

TÜRÜ 
Lisans Tarihi ve 

Sicil No 

Sona Erdirme Tarihi ve 

Kurul Kararı No 

1 
Öztek Enerji Üretim 

San. ve Tic. A.Ş. 

Üretim 

Lisansı 

27/11/2008 

EÜ/1856-1/1327 

06/02/2014 tarihli ve 

4864/36 sayılı Kurul 

Kararı ile iptal edilmiştir. 

2 
Öztek Enerji Üretim 

San. ve Tic. A.Ş. 

Üretim 

Lisansı 

27/11/2008 

EÜ/1856-2/1328 

06/02/2014 tarihli ve 

4864/36 sayılı Kurul 

Kararı ile iptal edilmiştir. 

3 
Zorlu Doğal Elektrik 

Üretimi A.Ş. 

Üretim 

Lisansı 

1/9/2008 

EÜ/1723-39/1244 

18/02/2014 tarihli ve 

4881/13 sayılı Kurul Kararı 

ile 28/02/2014 tarihi 

itibarıyla sona erdirilmiştir. 

 1831/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2014, 13/02/2014 ve 27/02/2014 tarihli 

Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel 

kişilere lisans verilmiştir. 
 

SIRA 

NO 
TİCARET ÜNVANI LİSANSIN TÜRÜ LİSANSIN SÜRESİ 

1 
Toren Doğalgaz Depolama ve 

Madencilik A.Ş. 

Doğalgaz depolama 

lisansı 

06/02/2014 tarihinden 

itibaren 30 yıl 

2 Gaz Depo ve Madencilik A.Ş.’ 
Doğalgaz depolama 

lisansı 

06/02/2014 tarihinden 

itibaren 30 yıl 

3 

Saykut Forum Taşımacılık 

Akaryakıt Otomotiv Enerji 

İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 

Sıkıştırılmış doğal gaz 

(CNG) lisansı  

(iletim ve dağıtım) 

13/02/2014 tarihinden 

itibaren 10 yıl 

4 
Somas Enerji Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

Doğalgaz toptan satış 

lisansı 

27/02/2014 tarihinden 

itibaren 30 yıl 

 1831/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2014 ve 13/02/2014 tarihli Kararlarıyla, 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans 

verilmiştir: 

 

SIRA 

NO 
TİCARET ÜNVANI 

LİSANSIN 

TÜRÜ 
LİSANSIN SÜRESİ 

1 Egzol Madeni Yağlar Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi 

Madeni Yağ 

Lisansı 

06/02/2014 tarihinden itibaren 

02/12/2014 tarihine kadar geçerli 

2 Kzmoil Akaryakıt Dağıtım 

Pazarlama İç ve Dış Ticaret 

Anonim Şirketi 

Dağıtıcı 

Lisansı 

06/02/2014 tarihinden itibaren 15 

yıl geçerli 

3 Mfg Akaryakıt Ürünleri 

Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi 

Dağıtıcı 

Lisansı 

13/02/2014 tarihinden itibaren 15 

yıl geçerli 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler 

 

Sıra 

No 
Ticaret Unvanı 

Lisans Tarihi ve 

Sicil Numarası 

Lisans 

Türü 

Sona Erdirme Tarihi ve 

Sayısı 

1 

Bartu Kimya Madeni 

Yağ Ambalaj Nakliye 

ve Plastik Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 

28/12/2010 

MYĞ/2967-2/28779 

Madeni 

Yağ 

Lisansı 

06/02/2014 tarihli ve 4866/3 

sayılı Kurul Kararı ile sona 

erdirilmiştir. 

2 

Akdeniz Damla Gıda 

İnşaat Petrol Ürünleri 

Nakliyat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 

19/08/2010 

MYĞ/2711-7/28170 

Madeni 

Yağ 

Lisansı 

27/02/2014 tarihli ve 4891/7 

sayılı Kurul Kararı ile sona 

erdirilmiştir. 

3 

Tat-Ka Kimya Madeni 

Yağ Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

15/11/2012 

MYĞ/4122-4/31767 

Madeni 

Yağ 

Lisansı 

27/02/2014 tarihli ve 4891/8 

sayılı Kurul Kararı ile sona 

erdirilmiştir. 

 1831/3/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2014 ve 27/02/2014 tarihli Kararlarıyla, 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir: 

 

SIRA 

NO 
TİCARET ÜNVANI 

LİSANSIN 

TÜRÜ 
LİSANSIN SÜRESİ 

1 

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve 

Sanayi Anonim Şirketi 

(Eskişehir İli Satılmışoğlu Köyü 8 Pafta 

232 Parsel adresinde kurulu) 

LPG Depolama 

Lisansı 

13/02/2014 tarihinden 

itibaren 15 yıl geçerli 
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SIRA 

NO 
TİCARET ÜNVANI 

LİSANSIN 

TÜRÜ 
LİSANSIN SÜRESİ 

2 

Gesan Yatırım ve Ticaret Anonim 

Şirketi  

(Ordu İli, Karapınar Mahallesi, Muhsin 

Tercan Sokak, No:49 adresinde kurulu) 

LPG Depolama 

Lisansı 

27/02/2014 tarihinden 

itibaren 15 yıl geçerli 

3 

Gesan Yatırım ve Ticaret Anonim 

Şirketi  

(Barbaros Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 

No: 2 (Ada: D1 021, Pafta: 19j 2 b, 

Parsel: 33) Körfez / KOCAELİ 

adresinde kurulu) 

LPG Depolama 

Lisansı 

27/02/2014 tarihinden 

itibaren 15 yıl geçerli 

4 

Gesan Yatırım ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

(Samsun İli Samsun-Ankara Karayolu 

11. Km. Derecik Mevkii adresinde 

kurulu) 

LPG Depolama 

Lisansı 

27/02/2014 tarihinden 

itibaren 15 yıl geçerli 

 1831/4/1-1 

—— • —— 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Son Başvuru Tarihi : 21.03.2014 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, 

(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)  

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik  

belgesi)  

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması)  
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7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik  

belgesi)   

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD 

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VEİLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR 

İşletme Fakültesi: 232 4888113 

Mühendislik ve Bilgisayar Fakültesi:232 4888122 

İletişim Fakültesi: 232 4888138 

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 4888126 

Fax:232 2792626 

 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET 
ANABİLİM 

DALI/AÇIKLAMA 

İşletme Fakültesi Ekonomi Profesör 1 
İktisadi Gelişme ve 

Uluslararası İktisat 

İşletme Fakültesi  İşletme Doçent 1 Üretim Yönetimi 

Mühendislik ve 

Bilgisayar Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Yazılım 

Mühendisliği 

Mühendislik ve 

Bilgisayar Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Hidrolik anabilim 

dalında çalışmaları 

olmak 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 
Doçent 1 Pazarlama İletişimi 

İletişim Fakültesi 
Medya ve 

İletişim 

Yardımcı 

Doçent 
1 Gazetecilik 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Profesör/Doçent 

veya Yardımcı 

Doçent 

1 

Beslenme Diyetetik 

veya Tıp: Endokrin 

Metabolizma 

 1832/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6051 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy

Kurulması Hakkında Karar
2014/6052 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan

Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi
Yapılmamasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI
2014/5915 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Fanconi Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik

İliği Yetmezlikleri Tanı-Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene

Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2014/9)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri




