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YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL İKTİSAT

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Deneysel İktisat Uygulama
ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Deneysel İktisat

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şek-
line 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: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Deneysel İktisat Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bireysel ve sosyal tutum ve davranışların anlaşılma-

sına yönelik, başta iktisat olmak üzere sosyal bilim araştırmalarına katkı sağlayacak deneyler
tasarlamak ve gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İnsanların iktisadi davranışlarının temel dinamiklerini belirlemek, bu temel dinamik-

lerin hangi süreçler içinde kazanıldığını, hangi durumlarda ortaya çıktığını, diğer insanlarla
ortaklaşa karar verirken bu dinamiklerin nasıl bir görünüm kazandığını ve bunların toplumsal
etkilerini belirleyecek deneyler yapmak ve sonuçlarını yayımlamak.

b) Farklı alanlardan araştırmacıları buluşturabilecek disiplinlerarası deneyler tasarlamak
ve gerçekleştirmek.

c) Deneysel iktisat alanında ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmek; ilgili
kurum ve kuruluşlarla toplantılar, seminerler, yaz okulları, çalıştaylar, sempozyumlar, konfe-
ranslar, kongreler düzenlemek; ortak yayımlar yapmak.
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ç) Deneysel iktisat konusunda uzmanlaşmış araştırmacı yetiştirmek için Üniversite için-
de uygun altyapı oluşturmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje
grupları kurulabilir.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak.

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri

arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve
Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardım-
cılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı
aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcıla-
rından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alan-

ları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere top-
lanır.

(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara ka-
tılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-
lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları 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: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas

alarak, son teknoloji ve yöntemlerle, Üniversite içinden ve dışından bireysel ve kurumsal ka-
tılımcılara açık, özel ve genel amaçlı dil kursları ile sertifikalı veya sertifikasız eğitim faali-
yetleri düzenlemek ve eğitim malzemeleri hazırlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan yabancı diller için kurslar dü-

zenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim
ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek.

b) Dil öğretim metotlarıyla ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, bu bağlamda gerekli
dokümantasyon ve materyalleri hazırlamak.

c) İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faali-
yetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinlik-
lerle paylaşılmasını sağlamak.

ç) Dil öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için çeşitli diller arasında öğretim yön-
temleri bakımından karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
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d) Üniversitenin kurumsal araştırma ve uygulama ihtiyaçları doğrultusunda çeviri ça-
lışmaları yapmak.

e) Dil öğretimi alanında uzaktan eğitim programları açmak.
f) Gerekli fiziki ve teknolojik koşulları sağlayarak, uluslararası alanda geçerliliği olan

dil sınavlarının uygulamalarını gerçekleştirmek.
g) Dil merkezinde kullanılacak elektronik ve basılı kaynakların üretimi, temini ve mu-

hafazasını sağlamak.
ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilere yönelik kuruluş amacına

uygun danışmanlık hizmeti, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik eğitimi vermek.
h) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje
grupları kurulabilir.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri

arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve
Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardım-
cılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı
aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcıla-
rından biri Müdüre vekâlet eder.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alan-

ları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere top-

lanır.
(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara ka-
tılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-
lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAHA ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Saha Araştırmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Saha Araştırma-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları 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: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Saha Araştırmaları Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin farklı birimlerinde çalışan araştırma-

cıların veya protokollerle Üniversite dışı kişi ve kurumlarla yapılacak saha araştırmalarını ger-
çekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde planlanan bölgesel, ulusal ve uluslararası saha araştırmalarını

tasarlamak ve yürütmek.
b) Saha araştırmalarında kullanılan veri derleme yöntemleri (Yüz yüze, CATI, CAPI

ve benzeri) için gerekli alt yapıyı oluşturmak.
c) İhtiyaç duyulduğunda Üniversite adına ulusal ve uluslararası kuruluşların saha araş-

tırması gerektiren projelerine katkı sağlamak.
ç) Araştırmalarla elde edilen verilerin akademik çalışmalarda kullanımını sağlamak

amacıyla araştırmacıların erişimine açılması için gerekli altyapıyı oluşturmak; bu çerçevede
çok dilli veri tabanları tasarlamak ve yönetmek.

d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje
grupları kurulabilir.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri

arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve
Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardım-
cılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı
aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcıla-
rından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alan-

ları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere top-

lanır.
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(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara ka-
tılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-
lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YÖNTEM EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yöntem Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yöntem Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şek-
line 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: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal bilimlerde kullanılan nitel, nicel ve deneysel

araştırma yöntemleri konusunda araştırmacılara sertifikalı veya sertifikasız eğitimler vermek,
yazılı, görsel ve işitsel yayınlar hazırlamak, bu alanda dünyada ortaya çıkan gelişmeleri takip
etmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin akademik birimleri arasında disiplinlerarası çalışmaların gerektirdiği

nicel, nitel ve deneysel sosyal bilim araştırma yöntemlerinin öğretilmesi amacıyla müfredat
geliştirmek, kurslar düzenlemek.

b) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak, toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

c) İstekte bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlara akademik danışmanlık hizmeti
sunmak, ihtiyaç odaklı eğitimler, sosyal bilim araştırmacılarının faydalanacağı kurslar ve se-
minerler düzenlemek.
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ç) Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan veri analizi paket programları ile diğer tüm
bilgisayar yazılım ve donanımlarını temin etmek, araştırmacıların kullanımına imkan sağlaya-
cak her türlü altyapıyı oluşturmak.

d) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili gerekli dokümanları derlemek, gerektiğinde Türk-
çeye çevrilmesini sağlamak, eğitim programları için geliştirilen müfredata uygun dergi, kitap,
video ve benzeri eğitim araçlarını hazırlamak ve yayımlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje
grupları kurulabilir.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri

arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve
Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardım-
cılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı
aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcıla-
rından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alan-

ları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.
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(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere top-

lanır.
(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara ka-
tılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda kararlar almak.
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-
lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları 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: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretimin bütün boyutlarıyla ilgili araştırma-

lar yapmak, projeler üretmek, raporlar ve yayınlar hazırlamak, ulusal, bölgesel ve küresel ge-
lişmeleri takip etmek, veri tabanları oluşturmak, yükseköğretim alanındaki akademik çalışma-
lara nicel ve nitel olarak katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuru-
luşlarla akademik işbirlikleri yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yükseköğretimin eğitim, araştırma ve topluma hizmet işlevleri, yapısı, yönetimi, fi-

nansmanı, kalite güvencesi başta olmak üzere yükseköğretim alanına giren konularda araştır-
malar yapmak, yayımlamak ve veri tabanları oluşturmak.

b) Yükseköğretimde ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmek, ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğretim ile ilgili toplantı, seminer, çalıştay, sempozyum, konferans, kongre
veya fuarlar düzenlemek.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                26 Mayıs 2014 – Sayı : 29011



ç) Yükseköğretimde uluslararasılaşma, toplumsal cinsiyet, sosyal boyut, engelliler, ha-
yat boyu öğrenme ve benzeri disiplinlerarası konularda araştırmalar yapmak, raporlar hazırla-
mak.

d) Yükseköğretim ile ilgili terimleri içeren yükseköğretim sözlüğü hazırlamak.
e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje
grupları kurulabilir.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri

arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve
Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardım-
cılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı
aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcıla-
rından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alan-

ları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.
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(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere top-

lanır.
(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara ka-
tılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-
lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü

fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) ALES puanı aranmayan programlarda adaylar, değerlendirme notlarının %50’si ile

lisans kademesi not ortalamasının %50’sinin toplanması suretiyle belirlenen başarı notlarına

göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yer-

leştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik ta-

nınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Doktora, sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aranan

koşullar şunlardır:

a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek li-

sans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner

fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-

kisine sahip olmaları.

b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği

ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer programlardan mezun olanların

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları.

ç) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurular hariç, lisans veya tezli yüksek

lisans derecesiyle doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda lisans derecesi ile

başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet not or-

talamalarının 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olma-

ları.

(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aranan ALES puanları şunlardır:

a) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında

başvurdukları puan türünden 80 puandan az olmamak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile

belirlenen ALES puanına sahip olmaları.

b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora prog-

ramında başvurdukları puan türünden en az 60 ALES puanına sahip olmaları.

c) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan tıp fakültesi mezun-

larının 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana, tıp fakültesi

mezunu olmayanların ise ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana sahip olmaları.
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(3) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı güzel sanatlar ve konservatuvar anabilim/anasanat

dallarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

(4) Doktora, sanatta yeterlik ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci

kabulünde program dili Türkçe olan programlarda, adayların anadilleri dışında İngilizce,

Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin

birinden; yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden veya programın

öğretim dilinin anadili olması halinde yabancı uyruklu adayların bu fıkrada belirtilen dillerden

birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması

zorunludur. Mütercim-tercümanlık programlarında birden fazla yabancı dil puanı istenebilir.

(5) Yurt dışındaki üniversitelerden lisans veya tezli yüksek lisans mezunu yabancı

uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programları müra-

caatları; yüksek lisans, lisans notları dikkate alınarak, enstitünün belirlediği şartları sağlamak

koşulu ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca

karara bağlanır. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının tanınırlığının Yükseköğre-

tim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

(6) Değerlendirme esasları şunlardır:

a) Enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alı-

narak açılan her doktora ve sanatta yeterlik programları için, ilgili uzmanlık alanındaki öğretim

üyeleri arasından en az üç kişilik bir değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit

eder. Değerlendirmede; ilgili öğretim programının özelliklerine göre mülakat ile birlikte yazılı,

kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzerlerinden biri veya bir

kaçı dikkate alınabilir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran aday-

ların değerlendirme/değerlendirmeleri öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Adayın başarılı

sayılabilmesi için bu değerlendirme/değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 70 not almış ol-

ması gerekir.

b) Adaylar, aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans veya tezli yüksek lisans

kademesi not ortalamasının % 25’inin toplamına ALES veya temel tıp puanının % 50’sinin ek-

lenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sa-

yısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde tezli yük-

sek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.

c) ALES puanı aranmayan programlarda adaylar, değerlendirme notlarının %50’si ile

lisans veya tezli yüksek lisans kademesi not ortalamasının %50’sinin toplanması suretiyle be-

lirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvur-

dukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde tezli yüksek lisans not orta-

laması yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Bir yılın sonunda başarısız olunması halinde öğrenci bilimsel hazırlık programı

derslerini, öğretim planlarında aksi bir hüküm bulunmaması halinde lisansüstü dersleri ile bir-

likte alarak tamamlar.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi
üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında
aldıkları derslerden muafiyet verilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, ana-

bilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer ensti-
tülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen
derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3’ünden fazla
olamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin sekiz ve dokuzuncu fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Azami süresi sonunda tezini teslim etmeyen, tezi reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada reddedilen öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu ve gere-
kirse yeni bir danışman atanarak bir yıl süre verilir. Öğrenciye danışmanının önerisi ve enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile gerekirse yeni tez konusu ile ilgili dersler
aldırılabilir veya aynı programın tezsiz yüksek lisans programının bulunması durumunda öğ-
rencinin talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve ben-
zeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması veri-
lerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(9) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine ge-
tirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen
sürede teslim edebilir. Azami süresi sonunda tezini teslim etmeyen veya tezi reddedilen öğ-
renciler hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Azami süresi sonunda derslerini tamamlayan ancak mezuniyet için gerekli diğer

koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile proje konusu değiştirilebilir ve yeni dersler alması veya daha önce alıp başarılı olduğu
dersleri tekrarlaması istenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gi-
remeyen bir öğrenciye, öğrencinin isteği ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezini jüri önünde
savunması için altı ay ek süre verilir. Altı aylık ek sürenin sonunda tezini teslim etmeyen öğ-
renciye öğrencinin isteği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu onayı ile gerekirse yeni bir tez konusu ve yeni bir danışman atanarak tezini jüri
önünde savunması için iki yıl süre verilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora yeterlik ko-

mitesince önerilen ders/dersler aldırılır. Anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yö-

netim kurulunca yeni bir tez konusu belirlenerek yeni bir danışman atanabilir. Öğrenci belir-

lenen dersleri başardıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden

başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Tez önerisi savunmasına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde

girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır. Tez önerisi reddedilen öğrenciye, yeni bir

tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanabilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme ko-

mitesi oluşturulabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(3) Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi

tez sınavına alır. Tez sınavı, altmış dakikadan az olmamak üzere tez çalışması sunumu ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(4) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme

kararını salt çoğunlukla verir. Ayrıca doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor dü-

zenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri

ve gerekçeleri de bu raporda yer alır. Jürinin kararı anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç

üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en

geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

(5) Azami süresi sonunda tezini teslim etmeyen veya tezi reddedilen öğrenciye, öğren-

cinin isteği ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu ve gerekirse yeni bir danış-

man atanarak iki yıl süre verilir. Yeni bir tez konusu alan öğrenci tezini en erken enstitü yönetim

kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir. Yeniden başarısızlık halinde bu madde hükümleri

tekrarlanır. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara

talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek li-

sans diploması verilir.

(6) Öğrencinin doktora öğrenimi tamamlanana kadar tezi ile ilgili en az bir adet bilimsel

makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin

kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili çalışmaları hakkında ulusal/uluslararası hakemli bilimsel

etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması doktora me-

zuniyet şartı olarak aranır. Makalenin niteliğine ilişkin hususlar enstitü kurulu tarafından be-

lirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğretim planlarında belirtilen ders grup-

larından alınmak suretiyle toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, tez
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önerisi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/ye-

terlik çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik

ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programı tamamlama

süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için azami dokuz yıldır. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile

tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans

derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini ye-

rine getiren öğrenciler programı en az üç yılda tamamlayabilirler. Bir yarıyıl için öğrenci iş

yükü 30 AKTS, sanatta yeterlik programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş

yükü 240 AKTS’dir.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-

lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada

belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna

kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile gerekirse yeni bir tez konusu ve

yeni bir danışman atanarak tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak

üzere ek süreler verilir.

(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile, azami süresi için-

de tez/yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-

lirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-

şulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-

tılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-

cilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan,

gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta ye-

terlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

(4) Öğrenci, danışmanının önerisi ile daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans ders-

leri alabilir. Bu dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorundadır. Ancak bu ders-

ler, ders yüküne ve sanatta yeterlik ders kredisine sayılmaz.

(5) Öğrenci, anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kara-

rıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere üniversiteye bağlı başka bir enstitüden

veya üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders veya dersler

alabilir. Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının izlenen programla ilgili lisans-

üstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alınabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alı-

nacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin

izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin

toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin bir, iki ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışması

ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı enstitü

yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yılda iki kez yapılır.
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(2) Yeterlik sınavı, sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,

sürekli görev yapmak üzere anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca

seçilen beş kişiden oluşur. Sanatta yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,

uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev

aldığı sınav jürilerini enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda kurar.”

“(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile sanatta yeterlik ko-

mitesince önerilen ders/dersler aldırılır. Anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yö-

netim kurulunca yeni bir tez konusu belirlenerek yeni bir danışman atanabilir. Öğrenci belir-

lenen dersleri başardıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden

başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.”

“(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci

yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları ilgili enstitü yö-

netim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı ile aynı maddenin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez izleme komitesi”

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluştu-

rulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 42 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeterlik çalışması/tez önerisinin kabul

veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini/ye-

terlik çalışmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/yeterlik önerisi savunmasına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içe-

risinde girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır. Tez önerisi reddedilen öğrenciye,

yeni bir tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanabilir. Böyle bir durumda yeni bir tez

izleme komitesi oluşturulabilir.

(4) Tez/yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve

Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar

yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğren-

cinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Yapılan değer-

lendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından enstitü müdürlüğüne bildirilir.
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Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ens-

titü anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez konusu ve istenmesi

halinde tez danışmanı değiştirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üç, dört, beş ve altıncı fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(3) Müzik ve opera anasanat dallarında tez ve bitirme dinletisi hazırlayan bir öğrenci,

danışmanı ve esas çalgı/şan dersi öğretim üyesiyle birlikte belirlenen resital programını hazır-

lamak ve tümünü jüri önünde sunmak zorundadır. Resital, tezde elde edilen kavramsal sonuçları

yansıtacak nitelikte olmalıdır. Tez çalışmasında başarısız olan öğrenci resitalini veremez. Tez

savunması ile resitalde başarılı olan öğrenci programı tamamlamış olur. Tezi/resitali reddedilen

veya düzeltme sonrası savunmada tezi/resitali reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(4) Tez danışmanınca tezi/yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek

için anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anasanat dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte

tezin/metnin ciltlenmemiş en az altı kopyasını enstitüye iletir. Tez jürisi, anasanat dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve

en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş asil iki yedek üyeden oluşur.

İkinci danışman jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, tezin/metnin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde top-

lanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, 60 dakikadan az olmamak üzere sanatta yeterlik

çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser,

temsil çalışması hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Ayrıca sanatta

yeterlik tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin/çalışmanın oy çokluğuyla

kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ve gerekçeleri de bu raporda

yer alır. Jürinin kararı, anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tuta-

nakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı

ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini/çalışmasını aynı jüri önünde tekrar savunur.

(7) Azami süresi sonunda tezini/çalışmasını teslim etmeyen veya tezi/çalışması redde-

dilen öğrenciye, öğrencinin isteği ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez/çalışma ko-

nusu ve gerekirse yeni bir danışman atanarak iki yıl süre verilir. Yeni bir tez/çalışma konusu

alan öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir. Yeniden

başarısızlık halinde bu madde hükümleri tekrarlanır. Lisans derecesi ile sanatta yeterliğe kabul

edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu Yönetmeliğin 38 inci mad-

desinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/11/2013 28813
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fakültede eğitim-öğretim; Türkçe Tıp Bölümünde Türkçe, İngilizce Tıp Bölümünde 1 inci,
2 nci ve 3 üncü sınıflarda İngilizce, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı sınıflarda Türkçe-İngilizce karma
olarak yapılır.”

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

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ VASKÜLİT TANI VE TEDAVİ 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 Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Vaskülit Tanı ve Tedavi 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 Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/11/2011 28109

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/4/2012 28266

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                26 Mayıs 2014 – Sayı : 29011



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 Vaskülit hastalarının kaydedildiği kayıt sistemi oluş-

turmak, hastaların tanı, takip ve tedavisinde birimler arasında işbirliğini arttırmak,  yurt içinde

ve yurt dışında vaskülitlerin etyopatogenez, tanı, takip ve tedavisi ile ilgili bilimsel araştırma

ve uygulamalar yapmak, vaskülitler konusunda hem hekimlerin hem de kamuoyunun farkın-

dalığının arttırılması konusunda çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek ve danışmanlık

hizmetleri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

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

bulunur:

a) Güncel bilimsel gelişmeler ışığında, vaskülitlerin epidemiyolojisi/etiyolojisi ve te-

davileri hakkında araştırmalar yapmak, vaskülit hastalarına hizmet sunumunda görev alan tüm

ekip elemanlarının zengin bilimsel donanıma sahip olması için çalışmalar yapmak,

b) Tanımlanmış hastalıklara eşlik eden sorunların ve yakınmaların, güncel, özgün te-

davisi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla disiplinlerarası işbirliği ile yeni takip ve

tedavi planlarını kurgulayıp uygulamak,

c) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel araştır-

ma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle işbirliği yap-

mak, bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak,

ç) İleri düzeyde uzmanlık kursları, çalıştaylar, kongre, konferans, sempozyum, semi-

nerler düzenlemek, bu alandaki bilimsel yayınları desteklemek,

d) Vaskülit hastalarının sorunları ile tedavi ve takip şemalarını sürekli güncellemek,

öncülük yapmak ve diğer üniversite ve eğitim kurumları ile bilgi alışverişinde bulunmak ve

eğitim vermek,

e) Vaskülit hastalarının yakınma ve sorunlarının ticari kaygılardan arındırılmış güncel

bilimsel bilgiler ışığında tanı ve tedavisini planlayarak toplumdaki algı hatalarının/bilgi kirli-

liğinin düzeltilmesine öncülük etmek, ortak toplantılar ile toplumdaki farkındalığın üst düzey-

lere çıkarılabilmesini sağlamak, kurumsal ve kitlesel danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri

vermek, bu doğrultuda medya ve basın/yayın kuruluşları ile ilişkilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,
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b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin 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-

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 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 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,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,

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

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
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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 on dört üye olmak üzere toplam on 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 top-
lantıya 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.

—— • ——
İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. DİNCER TOPACIK ULUSAL
MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ (MEMTEK) UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan,

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri (MEMTEK)

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, 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) Merkez (MEMTEK): İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal

Membran Teknolojileri (MEMTEK) Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; membran teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası

düzeyde akademik araştırmalar ve endüstriyel araştırma-geliştirme-inovasyon faaliyetlerini

destekleyen teknoloji ve hizmetleri sunmak ve bu alanda Türkiye’de bir sinerji merkezi ol-

maktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Polimerik, seramik ve kompozit membran üretimi ve üretilen bu membranların çeşitli

ayırma sistemlerinde etkinliğini araştırmak, membranların kullanılması için yenilikçi modülleri

geliştirmek, mevcut membranların modifikasyonlarını yapmak ve yeni modül geliştirmek, ye-

nilikçi prosesler geliştirmek.

b) Ülkemiz şartlarında membranların su, atıksu, gaz arıtımı ile endüstriyel ayrıştırma

işlemlerinde kullanılabilme potansiyelini belirlemek.

c) Laboratuvar ve pilot ölçekli çalışmalar yapmak.

ç) Membran tıkanmasının azaltılması için gerekli araştırmalar yaparak yüksek perfor-

manslı membran filtreleri geliştirmek.

d) Kirlenmiş membranların kirlenme nedenlerini belirlemek (membran otopsisi) için

çalışmalar yapmak ve membran otopsisi için bir yöntem geliştirmek.

e) Türkiye’deki mevcut membran kullanımı ve gelecekte nerelerde kullanılacağına ait

envanter çıkartmak.
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f) Membran üretimi, modül yapımı ve karakterizasyonu konusunda deney sistemleri

planlamak, temin etmek ve işletmek, bu sistemleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırıcıların

ve kurumların kullanımına sunmak.

g) Benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortaklıklar

oluşturarak, membran teknolojilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kullanımını kolay-

laştıracak servis, destek, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, bu amaçla gerekli

altyapıları kurmak.

ğ) Türkiye ve bölgesindeki kamu ve özel kurumların membran teknolojilerini etkin kul-

lanmalarını kolaylaştıracak faaliyetlere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak.

h) Türkiye’yi uluslararası kuruluşlarda, ortaklıklarda ve projelerde temsil etmek, ulus-

lararası membran teknolojileri projelerinde yer almak.

ı) Türkiye ve bölgesinde membran teknolojilerinin uygulamaları için bir sinerji merkezi

görevi üstlenmek.

i) Membran teknolojilerinin bilimsel araştırmalarının etkin olarak yapılabilmesi için

gerekli servis altyapısını oluşturmak, insan gücünü yetiştirmek ve bu teknolojileri kullanabi-

lecek araştırmacı sayısını arttırmak amacı ile planlama yapmak, eğitimler, seminerler, çalış-

taylar, konferanslar ve paneller düzenlemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek.

j) Membran teknolojileri alanında akademik camiayı, kamu ve endüstriyel araştırma-

geliştirme sektörünü ve kamuoyunu bilinçlendirmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Danışma Kurulu

Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlen-

dirilebilir. Süresini tamamlamadan ayrılan, görevden alınan veya Üniversite dışında üç aydan

fazla görevlendirilen Merkez Müdürünün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle

yenisi görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri

arasından bir kişi Merkez Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-

dirilir. Merkez Müdürü görevden kısa süreli ayrılmalarında yardımcısını vekil olarak bırakır.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimler ile personelin düzenli çalışmasını sağlamak.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin gelişmesi ile ilgili öncelikleri belirlemek ve bir sonraki yıla ait bütçe plan-

laması yapmak.
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d) Her yeni yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla ait Merkezin çalışmalarını kapsayan bir
faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağını hazırlayıp Merkez Yönetim
Kuruluna sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardım-

cısı ve Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim
üyeleri ve/veya istekleri halinde yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında çalışan öğ-
retim üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden
oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya Üni-
versite dışında üç aydan daha fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni üyeler görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak Merkezin etkin-

likleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.
b) Merkezin teknik ve idarî kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili konularda Merkez

Müdürünce hazırlanan önerileri incelemek ve Rektöre teklif etmek, Merkez Müdürü tarafından
hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü faaliyet raporu ve çalışma progra-
mını Senatoya sunmak,.

c) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu tarafından öne-

rilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim üyelerinden ve istekleri halinde
konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.
Merkez Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev
süreleri üç yıldır.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; yılda en az iki kez toplanarak, Merkezin çalış-
ma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, bu görüşlerin tartışılmasını sağlamak ve
yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmektir.

Merkez çalışma ve uygulama birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez çalışma ve uygulama birimleri ile laboratuvar, atölye ve ben-

zeri alt birimler, Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu
görüşü ile Rektör tarafından oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Adnülnasır-Fatma oğlu 1985 D.lu Suriye-
Halep nüfusuna Kayıtlı olan Ahmet MEŞHADANİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/250 esas, 
2014/289 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4084 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet-Hayat oğlu 1979 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Alattin BABİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2014/224 esas, 2014/276 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4085 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah-Zahie oğlu 1963 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Ahmad ALNAEM hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2014/222 esas, 2014/268 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4086 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1286 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Reşit ve Reyye oğlu 1985 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED LATUF ile Hüseyin ve Hadice oğlu 1969 D:lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HASAN HAMMEDİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1286 esas, 2014/312 karar sayılı 

ilamı ile sanıkların 2’şer yıl 6’şar ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3802 

————— 
Esas No: 2013/1779 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adnan ve Haliye oğlu 1986 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HAYAT GATAP hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1779 esas, 2014/550 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3803 

————— 
Esas No: 2013/1897 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet ve Sabiha oğlu 1988 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA ZEYNEL KAZEL hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1897 esas, 2014/497 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3804 

————— 
Esas No: 2013/1895 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Adile oğlu 1973 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan İBRAHİM MUSTAFA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1895 esas, 2014/496 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3805 



26 Mayıs 2014 – Sayı : 29011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1894 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Emine oğlu 1972 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1894 esas, 2014/495 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3806 

————— 
Esas No: 2013/1945 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adnan ve Aliye oğlu 1987 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan FEYYAT HATAL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1945 esas, 2014/535 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3807 

————— 
Esas No: 2013/1524 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Vidat oğlu 1976 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHİR SALİH hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1524 esas, 2014/534 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3808 

————— 
Esas No: 2013/1667 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Tahir ve Latife oğlu 1973 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET RAMMAM hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1667 esas, 2014/523 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3809 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1777 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Ayşe oğlu 15/02/1960 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HASAN ALİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1777 esas, 2014/518 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3810 

————— 
Esas No: 2013/1287 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Huri ve Fidan oğlu 1987 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan WLİD HEORO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1287 esas, 2014/311 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 

ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3811 

————— 
Esas No: 2013/1303 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Meryem oğlu 1991 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HACI ALİSA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1303 esas, 2014/325 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3812 

————— 
Esas No: 2013/1302 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet Ali ve Dibe oğlu 1990 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMET ALİ GANİM hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1302 esas, 2014/324 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına 

ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3813 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1300 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Emine oğlu 1988 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HAMZA MUSTAFA ile, Fadil ve Mervan oğlu 1986 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan SUPHİ MUSTAFA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1300 esas, 2014/323 karar sayılı ilamı 

ile sanık HAMZA MUSTAFA’nın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, sanık SUPHİ MUSTAFA’nın ise beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3814 

————— 
Esas No: 2013/1295 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Halil ve Semliye oğlu 1983 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ HALİL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1295 esas, 2014/321 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3815 

————— 
Esas No: 2013/1896 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Tahir ve Hatife oğlu 1971 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan AHMET RENDEN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1896 esas, 2014/494 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 

ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3816 

————— 
Esas No: 2013/1540 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Fevzi ve Rime oğlu 1983 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan UKBE HACULİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1540 esas, 2014/508 karar sayılı ilamı ile sanığın 

beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince 

Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3817 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKAMIZ İHTİYACI OLAN BIÇAKLI VANA, EL KUMANDALI VE AKTÜATÖRLÜ 

KELEBEK VANA VE KELEBEK VENTİL TEMİN EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ihtiyacı olan bıçaklı vana, el kumandalı ve aktüatörlü kelebek vana ve kelebek 

ventil temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/56580 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu Malın 

a) Adı : Fabrikamız ihtiyacı olan bıçaklı vana, el kumandalı ve 

aktüatörlü kelebek vana ve kelebek ventil temini.  

b) Niteliği ve miktarı : Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede 

belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek 

üzere satın alınacaktır. (Fabrikamızda mevcut kelebek 

vanaların ekseriyetinin ASTEKNİK marka olması ve bu 

markaya ait yedek parça ve klape lastiği bulunması 

sebebi ile tercih sebebidir.) 

 

ADI EVSAFI MARKA ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

BIÇAKLI VANA Ø 200 ASTEKNİK ADET 6 

EL KUMANDALI KELEBEK VANA Ø200 ASTEKNİK ADET 1 

AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA Ø 25 ASTEKNİK ADET 5 

AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA Ø200 ASTEKNİK ADET 8 

AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VENTİL DN 100 PN16 ASTEKNİK ADET 2 

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini : 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 30,00  

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 09/06/2014  

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4387/1-1 
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LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VE DAMPERLİ KAMYON KİRALANMASI 

HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere Lastik Tekerlekli Yükleyici ve Damperli 

Kamyon Kiralanması Hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 

dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2014/55905 

1 - İdarenin  

a) Adresi : 500 Evler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km. Şeker Sok. 

Ereğli/KONYA  

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938  

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya döneminde kullanılmak 

üzere 1 Ad. Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 1 yıl süre ile 

kullanılmak üzere 1 Ad. Damperli Kamyon Kiralanması 

işidir. 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Lastik Tekerlekli Yükleyici için Fabrikamız kampanya 

süresi (tahmini 115 gün), Damperli Kamyon için ise 1 yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati : 06/06/2014 - saat 14:00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 118,00.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır.  

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4458/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 380,00,-TL ile en çok 37.881,60,-TL arasında değişen; 

04/06/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 38,00,-TL ile en 

çok 3.788,16,-TL  arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay ve Toz Şeker (Yeniden İhraç Amaçlı) 

cinsi 20 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya 

Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 05/06/2014 tarihinde saat : 

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

www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araca Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan Olunur. 4238/1-1 

————— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

1 - Satışa esas bedeli en az 1.515,00,-TL ile en çok 47.200,00,-TL arasında değişen; 

09/06/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 151,50,-TL ile 

en çok 4.720,00,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Tanker (3 Ding.), Otomobil, Kamyon 1- 

(Damperli, Açık Kasa, Kapalı Kasa), Kamyonet (Panelvan, Kapalı Kasa, Açık Sac Kasa,) ve 

Minibüs cinsi 46 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki 

Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 10/06/2014 tarihinde 

saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan 

ulaşılabilir. 

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

ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 4237/1-1 



26 Mayıs 2014 – Sayı : 29011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

ÖN YETERLİLİK İLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  

İnternet Televizyonu ve Multimedya Prodüksiyon Birimi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli 

İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/58007 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 212 60 40-2193-2150478 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

ç) Ön yeterlilik dokümanının  

görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 

2 - Ön yeterlilik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Cebeci Hastanesi Kablolu Ağ Sistemi 

b) Malın teslim edilme/işin 

 yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Cebeci Hastanesi 

c) İşin süresi : İş 25/12/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

3 - Ön yeterlilik  

     değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 05/06/2014 saat:15.00 

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

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) İlanın 4.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. 

maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

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

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

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

belge, 

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,  İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Adayın ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl 

içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 

50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili 4.4 

maddesinde belirtilen işlerde deneyimini gösteren belgeler verilecektir. 

4.3.2. İş deneyim belgesinin tutarı en az 350.000,00 TL olacaktır. 

4.3.3. Teklif edilen cihazlar için adayın Türkiye’de satış yapmaya yetkili olduğunu 

gösteren belgeler verilecektir. 

4.3.4. Teklif edilen ürüne ait Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Garanti belgesi 

ile Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin, ilgili Bakanlığın internet sitesi üzerinden 

görülebilir olduğuna ilişkin bilgiler verilecektir. 

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 

4.3.5.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir. 

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı 

doküman , katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile 

birebir uyumlu olacaktır.) 

4.3.5.3. Teklif edilen sistemde kullanılacak cihazlara ait adet sayıları ile  marka ve model 

beyanı verilecektir. 

4.3.5.4. İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair yer görme belgesi verilecektir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1 İsteklilerin “Ağ sistemleri, ağ cihazları, network cihazları satış ve /veya kurulumu” 

bir işi yaptıklarını gösterir iş deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir. 

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası)   karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. 

6.2. Ön yeterliğe baş vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, 05/06/2014 saat 15.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4490/1-1 
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2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Gıda Mühendisliği 2 Kalem Cihaz Alımı 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.  

İhale kayıt numarası : 2014/55181 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ / ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : (364)2192052 - Faks: (364) 2192054 

c) Elektronik posta adresi  : bap@hitit.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Cihaz (1 Takım Farinograf - Ekstensograf, 1 adet 

Değirmen Tipi Öğütücü) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda 

Mühendisliği Bölümü  

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 

(Doksan) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey 

Kampüsü MERKEZ/ÇORUM  

b) Tarihi ve saati : 04.06.2014 - Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

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

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

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif 

dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.3.3. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını 

teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.3.4. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak ileriye dönük yedek parça fiyat 

listelerini döviz bazında teklif dosyasının içerisinde sunacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 TL (YetmişBeş TürkLirası) 

karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.  

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

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 TL (Doksan TürkLirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi 

Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 

2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 
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iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (04.06.2014 Çarşamba günü Saat:14:00) kadar Hitit 

Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM 

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

ve saatinde (Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 

eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

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

yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 2’dir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4441/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 90,90 TL ile en çok 54.277,95 TL arasında değişen; 

03.06.2014 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,09 TL, en çok 

5.427,80 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, tekne römorku, kamyonet, 

kamyon, motosiklet ve minibüs vb. 31 adet araç; açık artırma suretiyle, Halk Eğitim Merkezi 

Şehit Ressam Hasan Rıza Salonu Saracı Paşa Mah. Kargı Baba Tekke Sok. No:1 Kıyık Caddesi 

EDİRNE adresindeki ihale salonunda 04/06/2014 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) 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 

vekâletname kartının ve elektronik posta adresinin 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 

Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

 4443/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından: 

Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/55416 

1. İdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu Yolu 4. KM Susurluk/BALIKESİR 

b) Telefon - Faks Numarası : 0266 865 19 40 - 0266 865 26 05 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2. İhale Konusu malın 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2014/2015 kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 32.000 (Otuzikibin) ton 

linyit kömürü alımı. 

 

Cinsi Tane Büyüklüğü Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) 

Linyit   0-10 mm 3200 - 3400 16.000 

Linyit 10-18 mm 4200 - 4500   8.000 

Linyit 10-18 mm 6000 - 6300   8.000 

 

b) Teslim Yer(leri) : Susurluk Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç 

üzerinde). 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

CİNSİ 

15.08.2014/ 

31.08.2014 

01.09.2014/ 

14.09.2014 

15.09.2014/ 

30.09.2014 

01.10.2014/ 

14.10.2014 

15.10.2014/ 

31.10.2014 

01.11.2014/ 

14.11.2014 

Linyit (0-10 mm 3200-

3400 kcal/kg.) 
1.000 3.000 3.000 3.000 3.500 2.500 

Linyit (0-18 mm 4200-

4500 kcal/kg.) 
1.000 1.000 2.000 1.500 1.500 1.000 

Linyit (0-18 mm 6000-

6300 kcal/kg.) 
1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 

TOPLAM 3.000 5.000 7.000 6.500 6.000 4.500 

 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi - Saati : 11.06.2014, 14:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) 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, 

ğ) Fabrikamızın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde 

kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre 

Kurulu belgesi. 

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

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

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

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (ğ) bendinde 

belirtilen belgenin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. 

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

gereken kriterler 

4.3.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere 

isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. 

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 
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İdaremizce gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi, ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden yapılır. 

4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.4.1. İş deneyim belgeleri 

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen 

bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla 

iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. Ancak ihaleye katılan iş 

ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce 

kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını 

sağlaması koşulu aranmaz. 

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan ile ihale tarihi arasında olan mal alımlarıyla 

ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler 7.5.1.a) bendi kapsamında 

değerlendirilir. 

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 

Kamu İhale Kanunu Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde belirtilen 

belgelerdir. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mal 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 belgenin sunulması 

zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale tarihinden geriye 

doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına 

ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka 

bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

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

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 

düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

İstekli yetkili satıcı ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile yapmış olduğu 

sözleşmeyi veya ilgili ocak veya işletme tarafından istekliye kömür teslimatı yapılacağına dair 

yazı veya belgeyi veya kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir. (İsteklinin kömür 

ocağının sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduğunu gösteren belgeler) 

4.4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İdare, isteklinin teklif ettiği kömüre ait teknik özelliklerin doğruluğunun teyidi için 

idarece belirlenen uzmanlar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve/veya stok sahalarında 

yerinde inceleme yapacak ve değerlendirmeye esas numune alacaktır. İdare, istekliye üretim 

ve/veya stok sahalarından numune alacağı gün ve saati yazılı olarak bildirecektir. İstekli de 

numune alma sırasında kendisinin veya vekilinin bulunup bulunmayacağını ve bulunacak kişinin 

kimliğini idareye yazılı olarak en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir. 

İstekli, teklif ettiği kömüre ait ocaktan tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan 

ham (tüvenan) kömürüne ayıklama, eleme, temizleme ve yıkama vb. işlemler uyguluyor ise bu 

işlemler sonunda üretilen kömürden numune alınacaktır. Numune alma işlemleri tutanak altına 

alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen numune 

alma işlemleri için tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri 

tarafından tutanakta belirtilecektir. 

Teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim ve/veya stok sahasından numune 

alınamadığı veya tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Alınan numuneler idare laboratuvarında ve/veya Şeker Enstitüsü laboratuvarında analiz 

edilecektir. 

Analiz sonuçları kesin olup, tekliflerin değerlendirilmesinde bu numuneye ait sonuçlar 

geçerli olacaktır. 

Alınan numunenin, analiz raporu kapsamı ve kullanılacak analiz metotları aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

a) Alt Isı ve Üst Isı (kcal/kg, Orijinal kömürde ve Kuru kömürde), ASTM D 5865-13 

b) Kül (%, Havada Kuru kömürde), ASTM D 3174-12, ASTM D 7582-12 
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c) Toplam Kükürt (%, Havada Kuru kömürde), ISO 334 : (2013), ASTM D 4239-13e1 

d) Toplam Nem (%, Orijinal kömürde), 

e) Uçucu Madde (%, Kuru kömürde), ASTM D 7582-12, ASTM D 3175-11 

f) Kül Erime Noktası (Yarı Küresel Sıcaklık) (ºC) TS ISO 540 (27.12.2012) veya ASTM 

D 1857/D 1857M-04 (2010) 

İsteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim ve/veya stok sahasından alınan numuneye ait 

analiz raporundaki özelliklerden; 

- kalori değeri, istekli teklifi olan kalori değerinin (-) 300 kcal/kg (dahil) sınırı içerisinde 

olacaktır. 

- kalori dışında istenen kömür özelliklerinden toplam kükürt değeri (fabrikanın bağlı 

olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre idarece belirlenen bir değer var ise) baz 

değerin altında, uçucu madde ve kül erime noktası (yarı küresel sıcaklık) değerleri baz değerlerin 

üstünde, kül değerinde ise red değerinin altında olacaktır. 

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

5.1. Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Balıkesir adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

11.1. İhale konusu her kömür türü, toz veya 10-18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı 

bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14 000 ton ise teklif 

miktarı 14 000 ton olacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 

14 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

16 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4348/1-1 
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İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde Meydan tesislerinde yapılacak 

olan işçilik hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya Pazarlık usulü ile devam 

edilecektir. İhaleye ait ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almıştır. 

İhale kayıt numarası : 2014/56742 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun - Sivas Karayolu 5. Km. 

Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 0 354 441 10 18 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Meydan Tesislerinde yapılacak olan işçilik 

hizmetleri. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşe başlama tarihi  : İdarece Belirlenecek Tarihte işe Başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : İşe başlanılmasını müteakip Üretim Kampanyası 

süresince (Yaklaşık 3 Ay)  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12.06.2014 Perşembe günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

f) 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, 

g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletname, 

4.2. İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya ihale 

dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale 

konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu 
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alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyim belgesi ibraz edilecektir. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türle 

personel çalıştırmaya dayalı hizmetler kabul edilecektir. 

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

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Sivas yolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 

adresinde görülebilir ve 100,00 TL. bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6.1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık 

eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale 

gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - İstekliler tekliflerini; Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye 

Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4444/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 23,60 TL ile en çok 981.870,18 TL arasında değişen; 02.06.2014 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,36 TL, en çok 98.187,02 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen 131 Grup Muhtelif Eşya (Araba Lastiği, Dürbün, Medikal 

Malzeme, Bijuteri, Tıbbi Cihaz, Gaz Sayacı, Direksiyon Simidi, Uçak Helikopter Aksamı ve 

parçası vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA 

adresindeki ihale salonunda 03/06/2014 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz 

ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-151-153 numaralı telefonlardan 

ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 

elektronik posta adresinin 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 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4434/1-1 
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20 T/H VE 50 T/H KAZAN BORULARININ DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK 

IŞLERININ YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

20 t/h ve 50 t/h kazan borularının demontaj, montaj ve kaynak işlerinin yapılması hizmet 

alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/58201 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı   : 

 

İşin adı 

Kaynak 

Tipi 

Boru 

Çapı 

(mm) 

Demontaj 

(Adet) 

Montaj 

Miktarı 

(Adet) 

Kaynak 

Miktarı 

20t/h kazan boruları 

Argon Kaynak 

31,8 50 50 100 

57 870 870 1740 

50t/h kazan arka duvar 

iniş borusu 
88,9 66 66 132 

20t/h kazan panel araları Düz Kaynak - - - 150 metre 

 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Kazan Dairesi 

c) İşin Süresi : 50 (Elli) takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii/KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve saati  : 06.06.2014 Cuma 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 İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1. 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 belge 

4.1.1.2. 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 belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgesi 
4.2.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde 

görülebilir ve TL 118,00 (YüzonsekizTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 
Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 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, teklif edilen götürü bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu 
hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir. 

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 45 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 
kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4466/1-1 
—— • —— 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ 
MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 4.600 M² ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR 

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait Hürriyet Mahallesi Havaalanı Yolu 

yanında, 79 ada 25 parsel içerisinde bulunan 4.600 m² tarıma elverişsiz boş alan sözleşme 
tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.  

2 - İhale 05/06/2014 günü saat 14.00’de Açık arttırma usulü ile İşletmemiz Alım-Satım ve 
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar 
uygun görülmediği takdirde İhale, 12/06/2014 tarihinde aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir. 

3 - Kiraya verilecek Araziye ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 
 

KİRA 
KONUSU MEVKİİ 

ADA VE 
PARSEL NO MİKTARI 

1 YILLIK 
MUHAMMEN 

KİRA BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

TARIM DIŞI 
ARAZİ 

Hürriyet 
Mahallesi 
Havaalanı 
Yolu Yanı 

Ada No-79 
Parsel No-25 

4.600 M² 15.000,00 750,00 

TOPLAM 4.600 M² 15.000,00 750,00 
 

4 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar İşletmemiz veznesine veya Halk Bankası 
Dalaman Şubesindeki TR63 0001 2009 2670 0013 0000003 İBAN no’lu hesaba yatırılacaktır. 
İhaleye ait Kat’i Teminat ise İhale tutarının % 10 oranında olacaktır. 

5 - İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No. 62 
Bakanlıklar/ANKARA) ve Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Dalaman/MUĞLA) adresinden 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı 
olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İlan olunur. 
Dalaman/MUĞLA 
Tel : 0 252 692 3720 - 6923720 
Fax : 0 252 692 5229 4474/1-1 
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BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuz Bölge Kan Merkezi ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 

malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.   
 

 MALZEME ADI MİKTAR (ADET) 
1 Kan Nakil Kutusu 30 Lt. 25 
2 Kan Nakil Kutusu 20 Lt. 20 
3 Kan Nakil Kutusu 10 Lt. 20 
4 Buz Aküsü (+4 C°) 3 Lt. 50 
5 Buz Aküsü (-30 C°) 2 Lt. 30 
6 Buz Aküsü (+4 C°) 1 Lt. 10 
7 Buz Aküsü (+22 C°) 1 Lt. 10 
8 Buz Aküsü (-30 C°) 1 Lt. 10 

 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait Teknik ve İdari şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. 
4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 18 HAZİRAN 2014 Çarşamba günü saat 11:00’a kadar 

Bölge Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı aynı gün saat 14:00’da Bölge Müdürlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4462/1-1 

—— • —— 
59 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDE SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemiz yetiştirmesi; 
2012 - 2013 doğumlu 23 baş erkek ve 36 baş dişi tay olmak üzere toplam 59 baş Safkan 

Arap Tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır. 
2 - İhale, 17.06.2014 Salı günü saat 13.00’de Karacabey TARIM İşletmesi Müdürlüğü 

atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 
3 - Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL’dir. 
4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, 

Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir. 
5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satış işlemi olduğundan Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 3/g maddesi 
gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 
yapılmaktadır. 

İlan olunur. 4176/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂN 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: 
Enstitümüzde açık bulunan 2. derecedeki doçent kadrosuna “Yönetim Bilimleri Anabilim 

Dalı, Kamu Yönetimi Bilim Dalı” alanında 1 adet doçent alınacaktır. 
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve 

“Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, 
nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 
(dört) adet dosyayı ekleyerek (Yönetişim konusunda araştırma, yayın ve benzeri çalışmaları olan 
adaylar tercih sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Müdürlüğümüze şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

Duyurulur. 
ADRES  
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
85 Nolu Cad.  No: 8 Yücetepe/ANKARA 
Tel: Santral 231 73 60 / 1403-1404 4409/1-1 
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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

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Deneysel İktisat Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Saha Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri

(MEMTEK) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


