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Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısına katılmak üzere;
13 Nisan 2014 tarihinde Gana’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
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—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 11 Nisan 2014
      68244839-140.03-83-178

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2705 sayılı yazınız.
Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısına katılmak üzere,

13 Nisan 2014 tarihinde Gana’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “personeli ile” ibaresi “personeli hakkında ve” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer
alan “eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın
(ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-
retiyle yapılacak atamalarda, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı
ya da yalnızca yazılı sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığında yer alan “Eğitimine Alın-
ma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının “Görevde yüksel-
meye tâbi kadrolar:” başlığının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Koruma ve
Güvenlik Şefi.” ibaresi “Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri.” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.

“İcra kâtibi kadrolarına yapılacak atamalarda 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Görevde yükselme sınavına
başvuru ve atanma şartları” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının birinci paragrafında yer
alan “eğitimine alınmada ve” ibaresi “suretiyle” şeklinde, aynı fıkranın (A) bendinin (1) nu-
maralı alt bendinin birinci paragrafında yer alan “eğitimine” ibaresi “yazılı sınavının” şeklinde,
aynı fıkranın (B) bendinin (9) numaralı alt bendinin birinci paragrafında yer alan “Koruma ve
güvenlik şefi” ibaresi “Koruma ve güvenlik şefi ve koruma ve güvenlik amiri” şeklinde değiş-
tirilmiş, aynı fıkranın (B) bendinin (2) numaralı alt bendinin (b) alt bendi, (B) bendinin (4) nu-
maralı alt bendinin (b) alt bendi, (B) bendinin (5) numaralı alt bendinin (b) alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki (4) numaralı
alt bent, aynı fıkranın (B) bendinin (1) numaralı alt bendine aşağıdaki (ç) alt bendi, aynı bendin
(2) numaralı alt bendine aşağıdaki (c) alt bendi, aynı bendin (3) numaralı alt bendine aşağıdaki
(c) alt bendi, aynı bendin (4) numaralı alt bendine aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiştir.

“b) Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilâtında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi,
koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en
az sekiz yıl hizmeti bulunmak,”
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“b) Zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebli-
gat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz
yıl hizmeti bulunmak,”

“b) Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru,
daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tek-
niker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,”

“4) Şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü ve bunlarla
aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda;
diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ise yazılı sınavda başarılı
olmak.”

“ç) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,”
“c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,”
“c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,”
“c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Görevde Yükselme Sı-

navının İlanı ve Başvuru” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru
Madde 9 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki kadroların sınıfı,

unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.
Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, yeri ve sayısı yazılı sınav tari-

hinden en az kırkbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.
Bu ilânda;
1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,
2) Başvuruda aranacak şartlar,
3) Başvuru yeri ve şekli,
4) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
5) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,
gösterilir.
İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla

aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozis-
yonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde ilgili sınav kuruluna başvuruda buluna-
bilir.

Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden
fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel
merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel
ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak gö-
revde yükselme sınavına başvurabilir.

Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir.
Aranan şartları taşıyanlar Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

Madde 15 – Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Ba-

kanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurum-

larından birine yaptırılır. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan

alanlar başarılı sayılır.

Yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Bakanlık merkez teşkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü,

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ata-

nılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.

Sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık

süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

15/A ve 15/B maddeleri eklenmiştir.

“Sözlü sınav

Madde 15/A – Şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü

ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan aday-

dan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sı-

nava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.”

“Başarı sıralaması

Madde 15/B – Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı

kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, bilgi işlem mü-

dürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar

için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak

suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozis-

yon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar perso-

nel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sınav kurulları ve görevleri

Madde 16 – Yazılı sınav kurulu; Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Bakanlıkça

uygun görülen Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Bakanlıkta görevli üç tetkik hâ-

kiminin katılımıyla toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

Sözlü sınav kurulu; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar için, Personel Genel Mü-

dürlüğü Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza

ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığında

görevli Bakanlıkça uygun görülen hâkim sınıfına dâhil toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle

yedek üyeler belirlenir.

Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler için, ilgili adalet komisyonu başka-

nının başkanlığında komisyon asıl üyeleri ile hâkim ve savcı sınıfından Bakanlıkça uygun gö-

rülecek iki üyenin katılımıyla toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler belirlenir.

Adalet komisyonlarının sözlü sınav kuruluna ilişkin işlemleri Bakanlıkça uygun görülen diğer

adalet komisyonları bünyesinde oluşturulan sınav kurullarına da yaptırılabilir.

Sınav kurulları kurul üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Yazılı Sınav

Kurulunun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca, sözlü sınav kurullarının sekre-

tarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, kendilerinin veya eşlerinin ikinci dereceye kadar

(bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavının sınav

kurullarında görev alamazlar. Bu durumda sınav kuruluna Bakanlık tarafından belirlenecek

üye katılır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Yazılı sınav kurulunun görevleri; görevde yükselme ve unvan değişikliği

yoluyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum
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tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya ha-

zırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav sonuçla-

rının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri

yürütmektir.

Yazılı sınav kurulu, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personel için yapı-

lacak yazılı sınavlarda sınav başvurularının alınması, evrakların incelenmesi ve Bakanlığa gön-

derilmesi gibi duyuruda belirtilen bir kısım görevlerini ilgili adalet komisyonları aracılığıyla

yürütebilir.

Sözlü sınav kurulunun görevleri; bu Yönetmelik hükümlerine göre sözlü sınava tabi

tutularak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda sözlü sınav tarihini belirlemek,

sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek,

sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak, sözlü sınava

ilişkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmektir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren beş iş

günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş

iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları sınavı yapan kurum ta-

rafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Bakanlığa bildirilir.

Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde

Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içeri-

sinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları on iş günü içerisinde sınav kurulunca

incelenerek karara bağlanır ve sonuçları Personel Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine

bildirilir.

Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar yö-

nünden doğru cevaplanmış kabul edilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların

atamaları, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı listesindeki sıraya göre ya-

pılır.

Puanların eşit olması halinde sırasıyla;

a) 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngö-

rülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden do-

layı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma ve so-

ruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
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İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurulunca
başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan görev yaptığı adalet komisyonu yetki alanıyla
sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puan-
dan başlayarak atama yapılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar
kazanan olmaması halinde, bu kadrolara başka adalet komisyonu yetki alanında görev yapıp
sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları
yapılamaz.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-
teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise yedekler arasından başarı sırasına göre
aynı komisyon içerisinde atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya
yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da
atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara
yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve ma-
halden başka unvan veya mahallere, Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönet-
meliğinde sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesin-
deki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki ma-
zerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Engellilerin sınavları”
şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin eğitimi ile sınavının” ibaresi
“engellilerin sınavlarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara per-
sonelin atanması sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu bölümde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre ger-
çekleştirilir.”

“Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin
konularda yazılı olarak yaptırılır. Unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yazılı sınav kurulu
yürütür.”

“Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sa-
yılır.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Çukurova Üniversitesinden:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, organizasyon, yönetim, faaliyet ve
çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bi-

limleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, görev ve faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Müdürünü,
ç) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Görev ve Faaliyetleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; konuyla ilgili akademik çalışmalar yürüten bilim in-

sanlarının aktif yaşam, fiziksel aktivite, egzersiz ve sporun canlı vücudunda yaratacağı etkileri
kapsamlı olarak irdeleyerek bulgularını bilim dünyasına taşıyabilecekleri bir platform oluştur-
maktır. Performans sporcularının performans takibi ve üst düzey performans seviyesine ulaş-
ması, ilgili konuların bilimsel boyutuyla araştırılması ve uygulamaya konulması, sporcuların
ve hastaların karşılaşacakları sağlık sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır. Fiziksel aktivi-
teden fayda görebilecek hastaları değerlendirerek egzersiz reçetelerinin hazırlanması, fiziksel
aktivitenin gerçekleştirildiği ve antrenman programlarının hazırlanıp uygulandığı bir Merkezin
hayata geçirilmesi ve fiziksel aktivitenin canlı organizmada, hücre düzeyinden başlayarak, vü-
cudun bütünü üzerinde yaratacağı etkileri araştıran çok merkezli çalışmaları gerçekleştirmek
amaçlanmaktadır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, temel amaçları doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetleri yerine

getirir:
a) Üniversitede egzersiz, fiziksel aktivite ve spor bilimleri konusunda araştırma yapmak

isteyen bilim insanlarını bir araya toplamak,
b) Araştırmacıların çalışmalarında kullanacakları laboratuvar alt yapısını kurarak tek

merkez altında çok birimli araştırmalar için bir ortam oluşturmak,
c) Egzersiz, fiziksel aktivite ve spor bilimleri çalışma alanına giren konulardaki uygu-

lamalı çalışmalara katılmak,
ç) Performans sporcularına danışmanlık vermek, performans değerlendirmek,
d) Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor sırasında bireyin sağlığını tehdit edebilecek farklı

koşulları değerlendirerek önlemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, eğitim vermek ve
alınması gereken önlemleri tartışmak,

e) Doğru beslenme, ergojenik yardım ve doping maddeleri konusunda araştırmalar plan-
lamak, yapmak ve eğitim çalışmalarına katılmak, beslenme programları hazırlamak,

f) Yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi farklı özellikteki insanların fiziksel aktivite, eg-
zersiz ve sportif etkinlik sırasında karşılaştıkları özel durumlar konusunda bilimsel çalışmalar
planlayarak gerçekleştirmek ve eğitim çalışmalarına katılmak,

g) Sportif aktiviteden fayda görecek olan hasta grubunu değerlendirerek kişiye özel eg-
zersiz reçeteleri hazırlayıp spor yapacakları ortamları oluşturmak ve sportif aktivitelerini kayda
alarak hastalık sürecini değerlendirmek,

ğ) Tedavi amacıyla fiziksel tedavi uygulamaları gereken hastalarda, gerek görüldüğünde
özel egzersiz programları hazırlamak ve uygulamak,

h) Topluma spor, egzersiz ve fiziksel aktivitenin faydaları konusunda farkındalık yara-
tacak eğitim çalışmalarını yürütmek ve insanlara sağlıklı spor yapabilmeleri için değerlendir-
meler yaparak egzersiz reçeteleri hazırlamak,

ı) Konuyla ilgili her türlü çalışmayı planlamak ve gerçekleştirmek,
i) Toplumun ve sporla doğrudan ya da dolaylı, amatör ya da profesyonel olarak ilgilenen

insanların mesleki ve kişisel birikimlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini
gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek, uygulamalarda bu insanlara yol gösterici ol-
mak,

j) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak,
k) Merkezin ilgili olduğu konu hakkında yapılacak araştırma, yayın, proje, tez çalış-

malarını teşvik etmek ve desteklemek,
l) Spor yapılanmasını ve tesisleri yönetsel boyutuyla tartışmak, modellemek ve konuyla

ilgili politikalar üretmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Danışma Kurulu,
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen Merkezin çalışma alanı ile ilgili ve Üniversitede gö-

revli profesörler arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden
alınabilir.
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(2)  Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Mü-
dürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yö-
netim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de sona erer.
Danışma Kurulu
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili fakülte ve yüksekokulların ilgili kurullarının üç yıl için görevlendireceği dört
öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu tarafından ilgili fakülte ve yük-

sekokul öğretim üyeleri arasından gösterilecek on aday arasından üç yıl için Rektör tarafından
görevlendirilecek altı öğretim üyesi ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşan toplam dokuz
kişiden oluşur.

Müdürün görevleri
MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve bağlı bulunduğu üst

makama sunmak,
c) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliği yaparak amaca uy-

gun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Danışma Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bağlı

bulunduğu üst makama sunmak.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Merkezin en üst kurulu olup yetki ve sorumlulukları

şunlardır:
a) Yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,
b) Merkezin amacına uygun araştırma politikalarını belirlemek,
c) Gelecek takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel toplantı ve eğitim faaliyetlerini

belirlemek,
ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili projelerin değerlendirilmesi ve yürütülmesini sağ-

lamak,
d) Merkezin araştırma ve uygulama birimlerinin kurulmasına veya kapatılmasına karar

vermek ve Yönetim Kurulunun teklifine göre birim sorumlularını tayin etmek ve birimlere ait
çalışma yönetmeliklerini inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak,
f) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerektiği zaman Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,
b) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,
c) Danışma Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yar-

dım etmek,
ç) Merkezin faaliyet amacına uygun proje ve uygulama başvurularını inceleyerek, uy-

gun görülenleri ve destekleme şekillerini karara bağlamak,
d) Merkezin yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak,
e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent hakkına

ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini mevzuata göre tespit etmek,
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f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali
destek hizmetlerini karara bağlamak,

g) Çalışanlarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,
ğ) Merkeze tahsis edilen mali kaynakların kullanılmasına karar vermek ve Müdürün

imzası ile sarf etmek,
h) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin rapor-

larını incelemek ve onaylamak,
ı) Gereken hallerde proje sürelerinin uzatılması veya diğer değişikliklerin yapılmasına

karar vermek,
i) Merkeze tahsis edilen her türlü elemanın Merkeze bağlı birim ve projelerde görev-

lendirilmesine ve görev sürelerine karar vermek,
j) Her türlü araştırma projesinin başvuru şekli, ara rapor ve diğer denetim usullerini

kapsayan yöntemleri geliştirmek ve uygulamak.
k) Danışma Kurulu tarafından belirlenen bilimsel toplantıları organize etmek ve denet-

lemek ve Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve ve-

rimliliğini arttırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla
çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütü-
lür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.

(4) Çalışma grubu sorumlusu, projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet rapor-
larının hazırlanmasından sorumludur.

(5) Çalışma gruplarının sunacağı araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, iz-
lenmesi ve karara bağlanmasında TÜBİTAK ve Üniversite Araştırma Fonu tarafından kullanı-
lan ilkeler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER VE AKRABA

TOPLULUKLARI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler ve Ak-

raba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine,

organlarına, 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: Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (YTATAUAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Gaziantep 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) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma

ve uygulamaları desteklemek.

b) Türk Dünyası ve akraba topluluklarını ilgilendiren her konuda projeler üretmek.

c) Üniversite ile diğer Türk Devletleri ve akraba topluluklardaki üniversiteler arasındaki

ilişkileri geliştirmek.

ç) Türk Dünyası ve akraba topluluklar ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplamak,

incelemek ve gerektiğinde bu çalışmalara destek vermek.
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d) Türk Dünyası ve akraba topluluklar ile ilgili tam teşekküllü arşiv ve kütüphaneler

kurmak.

e) Türk Dünyası ve akraba topluluklarla ilgili bilimsel bir dergi çıkararak bu yöndeki

çalışmaları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türk Dünyası ve akraba topluluklarını ilgilendiren konularda üretilen projelere yurt

içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak, projelere işlerlik kazandırmak için gereken faa-

liyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle ka-

muoyuna duyurmak, elde edilen sonuçları yayınlamak.

b)  Türkiye’nin diğer Türk devletleriyle ve akraba topluluklarla, yakın komşu devletlerle

ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla var olan problemler üzerinde çalış-

malar yapmak ve bunların çözüm yollarını araştırmak; bu konularda araştırma ve inceleme ya-

pan yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları dahil, kamu tüzel ki-

şileri ve bilim adamları ile işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik

etmek.

c)  Üniversite ile diğer Türk Devletleri ve akraba topluluklardaki üniversiteler arasında

öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile bilgi paylaşımı faaliyetlerini yürütmek; ortaklaşa sos-

yal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

ç)  Türk Dünyası ve akraba topluluklar ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplamak,

incelemek ve gerektiğinde bu çalışmalara destek vermek.

d) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları takip etmek, veri tabanı oluşturmak.

e) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırma

yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak; arşiv, müze ve kütüphanelerde incele-

melerde bulunmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar

hazırlamak; yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri

yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak.

g) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve dok-

tora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

ğ) İhtiyaç hasıl olduğunda dışarıdan hizmet kiralanması yoluyla Merkezin ihtiyaç duy-

duğu akademik, teknik, idari ve diğer personelin istihdamını sağlamak.

h) Merkezin ilgi alanına giren konularda, yazılı ve görüntülü medyaya açıklama yapmak

ve bilgi desteğinde bulunmak.

ı) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya Yönetim Ku-

rulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Vekâlet, altı aydan fazla olmaz. Müdürün altı aydan

fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorum-

ludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağ-

lamak.

b) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini yapmak ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurula başkanlık yapmak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

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

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliğini sağ-

lamak.

f) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre bildirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-

dımcılarının da görevleri sona erer. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcıları Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye ile birlikte

yedi kişiden oluşur.

(2) Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim elemanları ara-

sından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten

üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi

tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek kişileri tespit etmek.
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c) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.

e) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırla-

mak.

f) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve

öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma

planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki

defa toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kuruluna üye seçimi ve Kurulun çalışma usulü

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan seçilecek

üyelerden oluşur:

a) Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilecek

altı üye.

b) Diğer üniversitelerden Türk dünyası ve akraba toplulukları ile ilgili çalışmalarda bu-

lunan öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilerek davet edilecek en çok beş

üye.

c) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan Yönetim Kurulunca seçilerek davet edi-

lecek en çok beş üye,

ç) Üniversitenin idarî personeli arasından Yönetim Kurulunca seçilecek üç üye.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin

yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden

seçilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Toplantı Müdürün

başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

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

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılan görevlendirmeler ile

karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GARBİYAT ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Garbiyat Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Garbiyat Araştırmaları

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Garbiyat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Garbiyat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Garbiyat Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; garbiyat konusunu, Batı medeniyetinin siyasal, sos-

yolojik, ekonomik ve kültürel yapısını incelemek, Batı ve Doğu medeniyetlerinin etkileşimleri

üzerine araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak; Merkeze başvuran özel ve tüzel kişi-

lere garbiyat alanında danışmanlık hizmeti sunmak, alanında donanımlı akademisyen ve pro-

fesyonelleri yetiştirmek amacıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul-

lar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere vakıflar, stratejik araştırma merkez-

leriyle, yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapmak; yapılan eğitim ve araştırmaların verimliliği

ile niteliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını ger-

çekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip

bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite, araştırma kurumları ve

benzeri kurumlarla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapmak.

c) Merkezin amacı ile ilgili olmakla birlikte Merkez dışında yürütülen araştırma ve pro-

jelerden uygun görülenlere destek vermek.

ç) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı

adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

d) Çalışma ürünlerinden ve Merkezin ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan

araştırmalardan uygun görülenleri fizik ve sanal ortamlarda yayınlamak.

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, panel

gibi kültürel etkinliklerde bulunmak.

f) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla

ortak çalışmalar yapmak.

g) Merkezin amaçları konusunda sürekli eğitim merkezi ve Üniversitenin bünyesinde

bulunan çeşitli fakülte ve enstitülerle işbirliği içerisinde master, yüksek lisans ve doktora prog-

ramlarının hazırlanması ve yürütülmesi için gerekli desteği vermek.

ğ) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun gö-

rülen diğer faaliyetleri yürütmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından

konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki yıl için görevlen-

dirilir. Ayrıca aynı nitelikte bir veya iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri

sona ermiş sayılır. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, yokluğunda

yardımcılarından birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı

aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

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

den Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde, dışarıdan istenen her türlü proje ve

danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve

onayından sonra uygulamaya koymak.

d) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini

bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından benimsenen şeklini Rek-

törün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğ-

retim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş

kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri-

nin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür ta-

rafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faa-

liyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerek-

tiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-

sunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu

faaliyet raporunu karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve

özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve

Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden

oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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       YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Nisan 2014 

PAZAR 
Sayı : 28971 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2013/155  
Karar No : 2013/417 
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 26/12/2013 
tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Übeyit ve Anzılha oğlu, 08/04/1968 doğumlu, Şanlıurfa, 
Merkez, Yenice mah/köy nüfusuna kayıtlı HALİL GÖNÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur.  2430 

—— •• —— 
Antalya 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO    : 2012/19 
KARAR NO: 2012/1023 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar 

Verme suçundan Mahkememizin 19/11/2012 tarih ve 2012/19 esas 2012/81023 sayılı kararı ile 
sanık LIA ALKEKSIDZE’nin Beraatine karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık LIA 
ALKEKSIDZE’ye Ülkesinde ve Antalya Adresinde gerekçeli kararın tebliğ ve Katılan MURAT 
KONUK’un 14/12/2012 tarihli temyiz dilekçesinin tebliğ edilemediği yapılan araştırmalarda da 
sanığın tebligata açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla: 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 2473 

—— • —— 
Silifke 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2010/73 
KARAR NO : 2012/447 
Kaçakçılık suçundan mahkememizin 2010/73 Esas 2012/447 Karar numarası yazılı 

12/09/2012 tarihli ilamı ile 5607 sayılı yasanın 3/1-1. cümle maddesi gereğince 10 ay hapis ve 80 TL 
adli para cezası ile cezalandırılmasına ve verilen cezanın 5 YIL SURE İLE AÇIKLANMASININ 
GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Fuat ve Cemile oğlu, 1973 Lefkoşe doğumlu, SALİH 
BORAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 2360 
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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2004/424 

KARAR NO : 2013/392 

DAVACI : K. H. 

SANIK : OSMAN ATÇEKEN, Mustafa ve Emindudu oğlu, 24/08/1977 

Karaman doğ, Karaman, Merkez, Akçaşehir mah/köy nüfusunda 

kayıtlı Gaziosmanpaşa Mah. Küçükkumköprü Cad. No: 191 

Karatay/KONYA adresinde oturur. TC No: 38870187484 

VEKİLİ : Av. EYYUP BEKEM, 

SUÇ : Birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma 

SUÇ TARİHİ/SAATİ : 01/01/2003 

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BAKIRKÖY 

KARAR TARİHİ : 16/12/2013 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: 

Sanıklar Ahmet Özhan, Kutsal Özhan, Mehmet Özhan ve Osman Atçeken'in sübuta eren 

birlikte iş yerinde yağma suçundan eylemlerine uyan ve lehlerine olan 5237 sayılı TCK.nun 

149/1-c-d. maddesi gereğince olayın oluş şekli ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre 

sanıkların takdiren ve teşdiden ayrı ayrı 11'ER YIL HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışları lehlerine takdiri indirim sebebi kabul 

edilerek cezaları TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanıkların ayrı 

ayrı 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, 

Başkaca yasal ve takdiri artırım ve indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına, 

Sanıkların TCK.nun 53. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar aynı maddenin 1.fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan YOKSUN 

BIRAKILMALARINA, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanık 

hakkında uygulanmamasına, 

Sanıkların nezarette ve tutuklulukta geçen sürelerinin TCK.nun 63. maddesi gereğince 

cezalarından İNDİRİLMESİNE, 

Mahkememizce yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen (470,00) TL yargılama giderinin 

sanıklardan payları oranında tahsiline, 

Sanıklar ile müdafiileri hakkında tefhim tarihinden itibaren; katılan hakkında kararın 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe vererek ya da tutanağa 

geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'da temyiz yolu açık, 

temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine dair sanıklar müdafiilerinin yüzüne karşı, 

katılanın yokluğunda, C.Savcısı İsmail Özmutlu'nun huzuru ile talebe uygun oy birliği ile verilen 

karar ve bu karara karşı Sanık Osman Atçeken Müdafi Av. Eyyup Bekem tarafından verilen 

temyiz dilekçesi sanıklardan OSMAN ATÇEKEN'E tebliğ edilemediğinden iş bu kararın ve sanık 

Müdafi tarafından verilen temyiz başvuru dilekçesinin, 7201 sayılı kanunun 29, 30, 31 müteakip 

maddeleri gereğince OSMAN ATÇEKEN'e TEBLİĞİNE, 

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra sanığa tebliğ işleminin yapılmış 

sayılması, hususu ilanen tebliğ olunur. 2750/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait üzerinde kagir hizmet binası, lojman ve bahçe bulunan 

Merkez Cumhuriyet Mahallesi 46 pafta, 54 ada 24 parsel nolu 3009,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın 

satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF 

USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır. 

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir. 

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi 

ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; "kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; 

geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 

yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek 

teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı 

olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. 

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilir. denilmektedir. 

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak 

Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet 

hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna 

uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen 

tarih ve saatte yapılacaktır. 

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kagir hizmet binası, lojman ve bahçeye ait 

şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) 

görülebilir. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, 

a - Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 

banka teminat mektubu, 

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi, 

c - Tebliğe esas İkametgah belgesi, 

d - İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi) 

e - Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak 

edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim 

olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, 

f - Noter tasdikli imza sirküsü. 

g - Vergi borcu olmadığına ilişkin belge, 

h - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge, 

j - Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge, 

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 
 

Sıra 

No 
İli İlçesi 

Cinsi ve 

Mevki 

Toplam 

Muhammen Bedel 

TL (KDV Hariç) 

Geçici 

Teminat 

Miktarı (TL) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Erzincan Merkez 

Kagir hizmet 

binası lojman 

ve bahçe 

4.000.000,00 120.000,00 30/4/2014 10.30 

 2550/1-1 
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KÖMÜRÜN YÜKLENMESİ TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacı olan 2 adet ihale aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No. 89  45500 Soma/MANİSA 

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

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

2. İhale konusu hizmetin a) - 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 
Süre 

 

1 - Işıklar B Termik Stoğundan 

300.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, 

Soma B-termik Santralinin 1-4 

(Yırca veya balcı kapısı) ve 5-6 

Üniteleri Kamyon Bunkerine veya 

stok sahalarına Taşınması ve 

Boşaltılması Hizmet Alım İşi 

2014/41230 2014-687 
24.04.2014 - 

14:00 
150 gün 

 

Eynez Yer altı Kontrol Şube 

Müdürlüğü’ne Bağlı Stok 

sahalarından 100.000 ton Kömürün 

İstasyon Vagon Yükleme tesisine 

veya İstasyon Torbalama Tesisine 

Taşınması ve Boşaltılması işi 

2014/41952 2014/703 
28.04.2014-

15:00 
120 gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

(Soma/MANİSA)’dır. 

c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık İhale 

3. İhalenin Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89  45500 

Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten 

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

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 2947/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

müştereken sahip bulundukları, AR/AME-SNR/5020 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama 

ruhsatını terk için 31.03.2014 tarihinde müştereken müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3049/1-1 

————— 

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. 

ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu, AR/ATL/4898 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını 

terk için 26.03.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 

üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 3050/1-1 

————— 

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. 

ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu, AR/ATL/4989 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını 

terk için 26.03.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 

üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 3051/1-1 

————— 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 21.03.2014    Karar No: 480 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin (TPIC) Adıyaman ilinde sahip 

bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu arama ruhsatı sahası içerisinde yer alan Bozhüyük -3 

kuyusunun lokasyon yeri, biriktirme havuzu ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin 

rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün 

olmayan ve Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan, 

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Hacıhalil Köyü, Şalderesi Arslanoğlu mevkiindeki 522 no.lu 

parselin 10.806.13 m²’lik, 523 no.lu parselin 1.257,43 m²’lik, 524 no.lu parselin 1.090,40 m²’lik 

ve 525 no.lu parselin 1.658,79 m²’lik kısmı olmak üzere toplam 14.812,75 m²’lik arazinin 6491 

Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel 

Müdürlüğümüze tevdi ettiği 05.02.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

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

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

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

koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritalarda 

hudutları gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Hacıhalil Köyü, Şalderesi Arslanoğlu 

mevkiindeki 522 no.lu parselin 10.806.13 m²’lik, 523 no.lu parselin 1.257,43 m²’lik, 524 no.lu 

parselin 1.090,40 m²’lik ve 525 no.lu parselin 1.658,79 m²’lik kısmı olmak üzere toplam 

14.812,75 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince 

istimlakine karar verilmiştir. 

 

İstimlakine karar verilen arazilerin: 

İli : Adıyaman 

İlçesi : Merkez 

Köyü : Hacıhalil 

Mevkii : Şalderesi Arslanoğlu 
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Parsel No.                          Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

522 Hasan Taştan (Mehmet oğlu)  10.806,13 

 Osman Taştan (Mehmet oğlu)  

 Ali Turan (Mustafa oğlu)  

 Ahmet Turan (Mustafa oğlu)  

 Muhamet Hanifi Turan (Mustafa oğlu)  

 Hacı Saygın (Ali oğlu)  

 Mehmet Bilen (Abuzer oğlu)  

 Şükrü Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hüseyin Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hasan Bilen (Abuzer oğlu)  

 Mahmut Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hacı Yusuf Bilen (Sabri oğlu)  

 Bozan Saygı (Şükrü oğlu)  

 Kadir Saygı (Şükrü oğlu)  

 Mehmet Nuri Bilen (Ahmet Baba)  

 Ali Bilen (Ahmet Baba)  

 Hasan Bilen (Ahmet Baba)  

 Osman Bilen (Ahmet Baba)  

 Zeliha Taştan (Şükrü kızı)  

 Sariye Ekici (Faik Kızı)  

 Bahaddin Taştan (Faik oğlu)  

 Zeynep Turan (Faik kızı)  

 Mehmet Zeki Taştan (Faik oğlu)  

 Zeynal Taştan (Faik oğlu)  

 Niyasse Uncu (Faik kızı)  

 Melehat Şeker (Faik kızı)  

 Fevzi Taştan (Faik oğlu)  

 Aysun Erez (Faik kızı)  

 Emine Turan (Faik kızı)  

   

523 Hasan Taştan (Mehmet oğlu)    1.257,43 

 Osman Taştan (Mehmet oğlu)  

 Ali Turan (Mustafa oğlu)  

 Mehmet Turan (Mustafa oğlu)  

 Ahmet Turan (Mustafa oğlu)  

 Hacı Saygın (Ali oğlu)  

 Mehmet Bilen (Abuzer oğlu)  

 Şükrü Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hüseyin Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hasan Bilen (Abuzer oğlu)  

 Mahmut Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hacı Yusuf Bilen (Sabri oğlu)  
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Parsel No.                          Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

523 Bozan Saygı (Şükrü oğlu)  

 Kadir Saygı (Şükrü oğlu)  

 Mehmet Nuri Bilen (Ahmet Baba)  

 Ali Bilen (Ahmet Baba)  

 Hasan Bilen (Ahmet Baba)  

 Osman Bilen (Ahmet Baba)  

 Zeliha Taştan (Şükrü kızı)  

 Sariye Ekici (Faik Kızı)  

 Bahaddin Taştan (Faik oğlu)  

 Zeynep Turan (Faik kızı)  

 Mehmet Zeki Taştan (Faik oğlu)  

 Zeynal Taştan (Faik oğlu)  

 Niyasse Uncu (Faik kızı)  

 Melehat Şeker (Faik kızı)  

 Fevzi Taştan (Faik oğlu)  

 Aysun Erez (Faik kızı)  

 Emine Turan (Faik kızı)  

   

524 Hasan Taştan (Mehmet oğlu)    1.090.40 

 Osman Taştan (Mehmet oğlu)  

 Ali Turan (Mustafa oğlu)  

 Mehmet Turan (Mustafa oğlu)  

 Ahmet Turan (Mustafa oğlu)  

 Hacı Saygın (Ali oğlu)  

 Mehmet Bilen (Abuzer oğlu)  

 Şükrü Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hüseyin Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hasan Bilen (Abuzer oğlu)  

 Mahmut Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hacı Yusuf Bilen (Sabri oğlu)  

 Bozan Saygı (Şükrü oğlu)  

 Kadir Saygı (Şükrü oğlu)  

 Mehmet Nuri Bilen (Ahmet Baba)  

 Ali Bilen (Ahmet Baba)  

 Hasan Bilen (Ahmet Baba)  

 Osman Bilen (Ahmet Baba)  

 Zeliha Taştan (Şükrü kızı)  

 Sariye Ekici (Faik Kızı)  

 Bahaddin Taştan (Faik oğlu)  

 Zeynep Turan (Faik kızı)  
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Parsel No.                          Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

 Mehmet Zeki Taştan (Faik oğlu)  

 Zeynal Taştan (Faik oğlu)  

 Niyasse Uncu (Faik kızı)  

 Melehat Şeker (Faik kızı)  

 Fevzi Taştan (Faik oğlu)  

 Aysun Erez (Faik kızı)  

 Emine Turan (Faik kızı)  

   

525 Ahmet Turan (Mustafa oğlu)   1.658,79 

 Celal Saygı (Ali oğlu)  

 Kadir Saygı (Şükrü oğlu)  

 Mehmet Nuri Bilen (Ahmet Baba)  

 Ali Bilen (Ahmet Baba)  

 Hasan Bilen (Ahmet Baba)  

 Osman Bilen (Ahmet Baba)  

 Mehmet Bilen (Abuzer oğlu)  

 Şükrü Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hüseyin Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hasan Bilen (Abuzer oğlu)  

 Mahmut Bilen (Abuzer oğlu)  

 Hacı Yusuf Bilen (Sabri oğlu)  

 Bozan Saygı (Şükrü oğlu)  

 Hasan Taştan (Mehmet oğlu)  

 Osman Taştan (Mehmet oğlu)  

 Ali Turan (Mustafa oğlu)  

 Mehmet Turan (Mustafa oğlu)  

 Zeliha Taştan (Şükrü kızı)  

 Sariye Ekici (Faik Kızı)  

 Bahaddin Taştan (Faik oğlu)  

 Zeynep Turan (Faik kızı)  

 Mehmet Zeki Taştan (Faik oğlu)  

 Zeynal Taştan (Faik oğlu)  

 Niyasse Uncu (Faik kızı)  

 Melehat Şeker (Faik kızı)  

 Fevzi Taştan (Faik oğlu)  

 Aysun Erez (Faik kızı)  

 Emine Turan (Faik kızı)  

 Toplam istimlaki istenen miktar: 14.812,75 m2 

 3052/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/5194 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İl/İlçe Eskişehir/Odunpazarı 

Adresi 
Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri 

Caddesi No: 26 
Tel-Faks 0222 2302773 – 0222 3223636 

Posta Kodu 26010 E-Mail www.eskisehir.pol.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Estem Taahhüt Ticaret 

Limited Şirketi 

Mustafa Hami 

Boçkay 

Umut Medikal Gıda 

Maddeleri Temizlik 

Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Adresi 

Dumlupınar Caddesi           

No: 1/1/A  567/5 Sokak 

Bornova İzmir 

1466. Sokak 

Alsancak Mahallesi 

No:11  D:1 Konak 

İzmir 

Dumlupınar Caddesi 

No: 1/1/A  567/5 Sokak 

Bornova İzmir 

T.C. Kimlik No.  41935855976  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Bornova Vergi Dairesi / 

3800061117 
 

Bornova Vergi Dairesi 

8920047964 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  İzmir Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Merkez – 133965  Merkez - 133969 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3077/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi

EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi Garbiyat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 Tarihli ve E: 2014/57, K: 2014/8 (Yürürlüğü

Durdurma) Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


