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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1058
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Kamu Düzeni ve Güvenliği

Müsteşarlığına, Muhammed DERVİŞOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
21/9/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2006 tarihli ve 26272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Beykent
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Yaz öğretiminde ders veren öğretim üyelerine, dersin kredisi üzerinden ücret ödenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2006 26272
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 19/4/2009 27205
2- 25/2/2011 27857
3- 20/8/2014 29094

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

22 Eylül 2014
PAZARTESİ

Sayı : 29127



Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınavına girerek
yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim progra-
mında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için, eğitim öğretimin başladığı ilk haf-
tanın sonuna kadar başvurmak zorundadır. Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim ku-
rumlarında almış ve başarmış olduğu dersler üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartı ile muaf
olmak isteğiyle dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekin-
deki öğrenim belgeleri (transkript), ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları
gerekir.

(2) İntibak ve muafiyet işlemlerine ilişkin esaslar Üniversite Senatosu tarafından belir-
lenir.”

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

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI VE TEMİZ ÜRETİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Te-
miz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, yöne-
timine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, yönetimine, or-
ganlarına ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/11/2012 28476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2013 28757
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ERÇEVREM): Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İnsan sağlığının, doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi, bunları

tehdit edecek zararlı kaynakların önlenmesi ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi ve

yükseköğretim kurumlarına verilen görevler doğrultusunda Merkezin amacı ve faaliyet alanları

şunlardır:

a) İnsan sağlığını, doğal zenginlikleri ve güzellikleri ve doğal dengeyi tehdit edebilecek

her türlü zararlı kaynakların ve oluşumların incelenmesini, araştırmasını yapmak, yaptırmak

ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,

b) Üretim süreçlerine, ürün ve hizmetlere sürekli olarak bütünsel ve önleyici bir çevre

ve strateji uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olan temiz üretim

konusunda çalışmalar yapmak,

c) Çevre korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Çevre sorunları ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faa-

liyetleri düzenlemek ve elde edilen neticeleri kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak,

d)  Kamu ve özel teşebbüsün, çevrenin korunması ile ilgili araştırma inceleme vb. ta-

leplerini karşılamak ve koordine etmek,

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü

iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,

dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

f) Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kamuoyunda çevre şuuru yaratılmasıyla ilgili

olarak uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek,

g) Çevre, toplum sağlığı ve temiz üretim ile ilgili konularda çözüm üretmek üzere gö-

nüllülerden seçilen veya görevlendirilme yoluyla tespit edilen, Üniversite elemanlarından ve

öğrencilerinden oluşan bir komite kurmak,

ğ) Rektör veya ilgili kuruluşlarca verilecek görevleri yerine getirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından fakülte ve yüksekokulların çevre sorunları

ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için görevlendirilir.

Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında aynı

usul uygulanır.

(2) Müdürün çalışmalara yardımcı olmak üzere önereceği bir ya da iki öğretim üyesi,

Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkezin yönetim

ve işleyişinde Müdüre yardımcı olarak Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütür. Müdürün

bulunmadığı zamanlarda, Müdüre, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcısı oy hakkı

olmaksızın kurul toplantılarına katılabilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Danışma ve Yönetim Kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve

Merkezin birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Her akademik yılın sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre

sunmak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek, Merkezin

bütçe önerisini Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Yeni akademik yılın çalışma faaliyetleri programını hazırlayarak Rektöre sunmak,

d) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Müdür, Merkeze verilen görevlerin bir plan ve program çerçevesinde yürütülme-

sinden, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasından, personel ve ödenek imkanları ile

bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm faali-

yetlerinin takip ve kontrol edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun

görülen, Üniversite içinden ve/veya dışından, konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsil-

cilerinden seçilen en az 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu en az iki yılda bir kez toplanarak

Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni ça-

lışma konuları üzerinde görüş bildirir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üç yıllık bir süre için dört öğretim üyesi ile Merkez

Müdüründen oluşur ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu

ayda en az bir defa ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır. Müdür yardımcıları toplan-

tılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının en az yarıdan bir faz-

lasının hazır bulunması halinde toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için belirlenen plan ve programlar

doğrultusunda Müdüre yardımcı olmak,
b) Yıllık yatırım programını, bütçe önerisini hazırlamak ve ilgili birimlere önermek,
c) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Müdürün getireceği konularda karar almak,
ç) Yapılan itirazları karara bağlamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
e) Mevzuat gereği verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi (ita amiri) Rektördür. Rektör bu yetkisini

Rektör yardımcılarından birine devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 16/1/1991 tarihli ve 20757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Erciyes Üniversitesi Çevre Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları ise yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“(1) Yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri hariç diğer tüm öğrenciler, her yarıyıl
başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci katkı payını ve diğer ücretleri
ödeyerek, Senatonun tespit edeceği esaslar çerçevesinde internet üzerinden kayıtlarını yenile-
mek ve derslere yazılmak zorundadır. Öğrenci tarafından otomasyon sisteminden seçilen ders-
lerin kaydının bu Yönetmeliğe uygunluğu öğrencinin akademik danışmanı tarafından kontrol
edilir ve ders kaydı onaylanır. Ders kayıtlarının bu Yönetmeliğe uygun olmadığının tespiti ha-
linde ders ekleme çıkarma haftasından sonraki iki hafta içerisinde Fakülte Yönetim Kurulu ta-
rafından öğrencinin ders kaydında düzenleme yapılır. Öğrenciler, derslere yazılım ve kayıt ye-
nileme işlemlerinden sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Klinik öncesi uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik ça-
lışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğ-
renci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik öncesi uygulama telafisine kalma kriterlerini
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sağlıyor ise anabilim dalının belirlediği klinik öncesi uygulama telafisi kriterleri dahilinde
pratik çalışmalarını akademik takvimde belirtilen tarihler arasında telafi eder. Klinik öncesi
uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içe-
risinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından
belirlenen klinik öncesi uygulama telafisine kalma kriterlerini sağlayamamış ise ilgili klinik
öncesi uygulama dersinden başarısız sayılır ve bir sonraki eğitim-öğretim döneminde öncelikle
başarısız olduğu klinik öncesi uygulama dersini tekrar etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Klinik uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmala-
rını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, ana-
bilim dalı tarafından belirlenen klinik uygulama telafisine kalma kriterlerini sağlıyor ise ana-
bilim dalının belirlediği klinik uygulama telafisi kriterleri dahilinde pratik çalışmalarını aka-
demik takvimde belirtilen tarihler arasında telafi eder. Klinik uygulama derslerinde, anabilim
dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu
çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik uygulama tela-
fisine kalma kriterlerini sağlayamamış ise ilgili klinik uygulama dersinden başarısız sayılır ve
bir sonraki eğitim-öğretim döneminde öncelikle başarısız olduğu klinik uygulama dersini tekrar
etmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan

dersler için bütünleme sınavlarından yararlanılır. Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan
en son harf notu geçerlidir. Bütünleme sınavları sonunda tek ders durumuna gelen öğrenci için
tek ders sınavı yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı
fıkranın (b) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve (b) bendine aşa-
ğıdaki 10 numaralı alt bent eklenmiştir.

“a) Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Puan Başarı Notu Katsayı
90-100 AA 4.00 Mükemmel
85-89 BA 3.50 Pekiyi
80-84 BB 3.00 İyi
75-79 CB 2.50 Yeterli
65-74 CC 2.00 Geçer
58-64 DC 1.50 Koşullu Başarılı/Başarısız
50-57 DD 1.00 Koşullu Başarılı/Başarısız
40-49 FD 0.50 Başarısız
39 ve altı FF 0.00 Başarısız

D Devamsız
E Eksik
N Girmedi
G Geçer
K Kalır
P Pratik Çalışmasını Tamamlayamadı
S Süren Çalışma
T Pratik Çalışma Tekrarı    ”

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2014 – Sayı : 29127



“2) Bir dersten (DD) veya (DC) harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi koşullu
başarmış kabul edilir. Bir dersten (DC) veya (DD) harf notlarından birini alan öğrencinin bu
dersten başarılı sayılabilmesi için DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin bulunduğu
eğitim-öğretim yılının yıllık not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Aksi halde
(DC) ve (DD) harf notu alınan ders/dersler tekrarlanmak zorundadır.”

“10) (T) harf notu: Yarıyıl içerisinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen pratik ça-
lışmalarını tamamlayamayan ve klinik telafi kriterlerini sağlayamayan öğrenciye (T) harf notu
verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Yarıyıl/yıl başarısı

için de yarıyıl/yıl not ortalaması en az 2.00 olması gerekir.”
“(2) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Yarıyıl/yıl

not ortalaması da 2.00’ın altında olan öğrenciler o yarıyıl/yıl için başarısız sayılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Öğrencinin 5 inci yarıyıldan ders alabilmesi için, 5 inci yarıyıla ka-

dar tüm zorunlu derslerden başarılı olması zorunludur.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Öğrencinin 9 uncu yarıyıldan ders alabilmesi için, 9 uncu yarıyıla

kadar tüm zorunlu derslerden başarılı olması zorunludur.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/7/2011 28006
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YILDIZ-MEM): Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; mesleki eğitim alanlarında, Mesleki Yeterlilikler Ku-

rumunun tanımladığı yeni meslek tanımlarına adapte olabilen bir yaklaşım sunmak, kısa ve
uzun süreli mesleki eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık
projeleri geliştirmek ve bu etkinlikler aracılığı ile üniversitenin kamu, özel ve uluslararası ku-
rum ve kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, ayrıca istihdam edilebi-
lirliği hızlandırmak için öğrencilere uygulama tecrübesini kazandırmak ve bu durumu belge-
lendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, pro-

jeler yürütmek, yayınlar yapmak.
b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve araştırma ku-

rumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.
c) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve ben-

zeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.
ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkin-

liklere katkıda bulunmak.
d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayımlamak,

bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
e) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile kamu ve

özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.
f) Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek

ve araştırmalarına destek vermek.
g) Üniversite öğrencileri için staj imkanı sağlamak.
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ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları
oluşturmak.

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuru-
luşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.

i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar
yapmak.

j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordi-
nasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon araştırması yapmak.

k) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuru-
luşlara ücretli ya da ücretsiz ölçüm, test, analiz ve laboratuvar hizmeti vermek.

l) YILDIZ-MEM’in imkanları kapsamında Üniversite, bilimsel kuruluşlar, kamu ve
özel kurum ve kuruluşlarına ücretli ya da ücretsiz üretim ve montaj hizmeti vermek.

m) Üniversite öğretim elemanlarına araştırma/geliştirme faaliyetlerinde yardımcı olmak
üzere laboratuvar ve atölye gibi fiziksel mekan konusunda destek sağlamak.

n) Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği içinde olmak.
o) Mesleki eğitim konularında bir standardizasyon sağlamak, kurumların yetkinlik ve

uygunluklarının bir akreditasyon sürecinden geçirilmesi için bir yapı oluşturmak.
ö) Öğrenciye yönelik olarak düzenlenecek uygulama eğitimleri için bilimsel kuruluşlar,

kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün
dört aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından
sonra uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-
lamak.

c) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.
d) Merkezin birimlerinin etkinliklerini planlamak, yürütmek ve denetlemek.
e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
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f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya
geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yönetilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası ze-
minde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürce Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen iki

kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinlik-

lerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak, müdürün olmadığı zamanlarda Müdür
adına merkezi temsil etmektir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu, Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ve

Üniversitenin öğretim elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı ara-
sından Senato tarafından seçilir ve Rektörün onayı üzerine üç yıl süre ile görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,
c) Merkezin bütçesi ile ilgili önerileri hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri

belgeleri düzenleme koşullarını belirleyerek Senatoya sunmak,
d) Danışma kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,
e) Fiziksel mekan konusunda, firmalarla iş birliği yapmak.
f) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetler ile ilgili fiyat analizi yaptı-

rarak, Üniversitenin döner sermaye mevzuatı çerçevesinde ücret politikalarını belirlemek.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel
kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur,

b) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin
çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

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

Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Eylül 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 29127 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet-Hasna oğlu, 1990 doğumlu Suriye 
-Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULLAH HAMDAN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/07/2014 tarih ve 2014/892 Esas, 
2014/892 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet karan 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. 7860 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Rahim-Ayşe oğlu, 1971 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan FEDİ MUHAMMET hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/07/2014 tarih ve 2014/917 Esas, 
2014/787 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı 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. 7861 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Esat-Nediye oğlu, 1986 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMET DENNU hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 17/07/2014 tarih ve 2014/916 Esas, 
2014/788 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı 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. 7862 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       
1 - Satışa esas bedeli en az 184,00 TL ile en çok 400.735,00 TL arasında değişen; 

30/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19,00 TL, en çok 
40.074,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, cep telefonu, güneş 
gözlüğü, kupa bardak, conta, oto aksamı, elektronik aksam, boyun askılığı, soket, oto arıza tespit 
cihazı, aliminyum profil, kablo, led aydınlatma, cıvata, batarya, deri numunesi, kart okuyucu, oto 
cam aksamları, cep telefonu dokunmatik ekran camı, hafıza kartı, örme kazak, tunik gömlek, 
naylon çocuk yağmurluğu, trafo, elle kullanılan sıkıştırma anahtarı, cep telefonu filmi, müzik 
çalar, halı, direksiyon simidi, güç kaynakları, boş konteynır, çanta, zayıflama kemeri, şal, araç 
koltuk arkasına takılan tv görünümlü eşya, kol saati, ekranlı oto teybi, usb kablo, kontakt anahtarı, 
uzaktan kumanda cihaz kapağı, tablet bilgisayar, gazete kağıdı v.b. 39 (otuz dokuz) grup eşya 
açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL 
adresindeki ihale salonunda 01/10/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) 
(216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 8527/1-1 
—— • —— 

KAMUOYU ARAŞTIRMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1. Türk Kızılayının ihtiyacı olan Kamuoyu Araştırması Hizmeti ilanen ihale edilerek 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 
2. Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3. İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4. Firmaların ihale zarflarını en geç 20 EKİM 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21 EKİM 2014 günü saat 14:30’da Genel 

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. 8505/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve 
sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Mühendis, Hava Trafik Kontrolörü, Kontrol Pilotu ve 
Uçuş Tabibi” ve 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş 
olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav 
şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/b hizmet 
sözleşmeli “ Uçuş Teknisyeni ve Kontrol Pilotu” alınacaktır. 

 
MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

HAVA TRAFİK 
KONTROLÖRÜ 

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik 
Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak 
veya mesleğinde tecrübeye sahip olmak (*). İngilizce 
dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2012 
Kasım, 2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan-Eylül) en az (C) 
düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve 
uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış 
olmak. *Mesleğinde tecrübeye sahip olmak; Sivil hava trafik 
kontrolör lisansı ile çalışmış olmak. 
Ücret (Brüt): 
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.765.05 TL  
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.414.11 TL  
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.038.10 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 
Nevşehir) 

3 İHS 

UÇUŞ TABİBİ 

Tıp Fakültesinden mezun olmak, geçerli Uçuş Tabipliği 
Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık 
Belgesine sahip olmak. 
Ücret (Brüt): 
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.765.05 TL 
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.414.11 TL 
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.038.10 TL 
Çalışılacak Yer:  
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 
Nevşehir) 

1 İHS 

KONTROL 
PİLOTU 

ATPL veya CPL lisansı ile uçuş öğretmeni ve aletli uçuş 
geçerli yetkisine, toplam 2000 saat uçuş tecrübesine, toplam 
1000 saatlik PIC uçuşuna, 200 saat alet uçuşuna ve toplam 
500 saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak. 
Ücret (Brüt): 
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.244,04 TL 
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.792,82 TL 
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.341,61 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 
Nevşehir) 

1 İHS 
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UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

MÜHENDİS 

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun 

olmak. KPSS P-7 puan türünden 80 ve üzeri puan almış 

olmak. İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (2012 Kasım, 2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan-

Eylül) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme 

Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul edilen 

ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk 

puan almış olmak. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak 

her bir unvan için boş pozisyon sayısının beş katına kadar 

çağırılacak adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak 

sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. 

Ücret (Brüt): 

5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.065.08 TL 

2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.613.19 TL 

0-2 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.161.30 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 

Nevşehir) 

1 Kişi Çevre 

Mühendisliği 

 

 

2 Kişi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

 

 

2 Kişi 

Meteoroloji 

Mühendisliği 

 

 

2 Kişi Harita 

Mühendisliği 

İHS 

UÇUŞ 

TEKNİSYENİ 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. 

Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

Ücret (Brüt): 

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.983.63 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.625.30 TL 

0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.908.59 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 

Nevşehir) 

2 4/B 

KONTROL 

PİLOTU 

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat 

uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. 

(68 yaşından gün almamış olmak.) 

Ücret(Brüt): 

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.768.93 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.101.41 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 9.875.06 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 

Nevşehir) 

1 4/B 
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İSTENİLEN BELGELER 
1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 

adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep 
Formu", 

2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, 
3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği, 
4. Adli sicil beyanı, 
5. Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan, 
6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri, 
Kontrol Pilotu Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 
7. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi 

Formu”, 
8. Pilot lisansı, 
9. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi 
Uçuş Tabibi Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 
10. Uçuş tabipliği kurs sertifikası veya hava-uzay hekimliği uzmanlık belgesi 
Mühendis Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 
11. KPSS belgesinin çıktısı, 
12. Yabancı dil belgesinin çıktısı 
Hava Trafik Kontrolörü Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 
13. Yabancı dil belgesinin çıktısı 
Uçuş Teknisyeni Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 
14. Hava aracı bakım lisansı ve daha önce çalışmış olduğunu gösteren belge. 
BAŞVURU 
1. Başvurular en geç 30.09.2014 Salı günü saat 16:00’a kadar “Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 
Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak 
şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 
belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi 
iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve 
Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır. 

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından 
göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 
talebinde bulunulamaz. 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan 

adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. 
 8504/1-1 



Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2014 – Sayı : 29127 

 

Orman Genel Müdürlüğünden: 
TAŞRA TEŞKİLATI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI (2014) 

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve 
Orman Muhafaza Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler 
için 175 adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır. 

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu 
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün 
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm 
işlemler iptal edilecektir. 

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER 
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara sahip 

olmak, 
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve 

silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak, 
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik 

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak, 

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 
e) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP93 puan türünden en az 

50 puan almış olmak, 
f) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman 

Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan 
Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban 
Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak, 

2. BAŞVURU VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI 
Başvurular 22.09.2014 günü başlayıp 27.09.2014 günü mesai saati bitiminde sona 

erecektir. Adaylar www.ogm.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini 
çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 
aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak 
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit 
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava 
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSS puanı dikkate alınarak ancak bir 
ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir. 

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 30.09.2014 
tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

3 . SINAV KURULLARI VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE 
UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 
10.10.2014 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup uygulamalı 
sınavlar 20.10.2014 -24.10.2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 
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Adayların uygulama gelirken yanlarında; 
a) Başvuru formu,  (www.ogm.gov.tr adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı 

hali) 
b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport) bulundurmak zorundadır. 
4. UYGULAMALI SINAV KONULARI 
a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması, 
b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi,  
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri, 
ç) Bireysel muhakeme, kavrama, özetleme, ifade yeteneğinin ölçülmesi, 
d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 
esas alınarak bu fıkrada belirtilen  her bir bent  yirmi puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçilecek 
olup, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların 
uygulama sınav puanı tespit edilir. Uygulama sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar 
başarılı sayılır. 

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ  
Adayların, merkezi sınav (2012-KPSS) ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası 
belirlenecektir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr 
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler 
www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları 
sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 
kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır. 

İlan olunur. 
                                                             EK:1 

İLİ ADET 
ADANA 5 
ÇORUM 3 
TOKAT 2 
ANTALYA 15 
BALIKESİR 6 
ÇANAKKALE 7 
BOLU 3 
DÜZCE 2 
BİLECİK 2 
DENİZLİ 10 
UŞAK 1 
ERZURUM 4 
ERZİNCAN 3 
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İLİ ADET 
AĞRI 1 
ARDAHAN 7 
KARS 5 
ESKİŞEHİR 1 
A.KARAHİSAR 4 
ISPARTA 2 
BURDUR 8 
İZMİR 6 
MANİSA 12 
HATAY 1 
KASTAMONU 10 
YOZGAT 3 
SİVAS 2 
KÜTAHYA 4 
MUĞLA 31 
AYDIN 12 
ZONGULDAK 3 
BARTIN 1  
TOPLAM 175 

 8534/1-1 
————— 

2014 YILI ORMAN MUHENDİSİ ALIMI İLANI 
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 

Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve 
Orman Genel Müdürlüğü Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 
sözlü ve uygulamalı sınavla 80 adet orman mühendisi alımı yapılacaktır. 

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu 
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün 
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm 
işlemler iptal edilecektir.  

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER  
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak.  
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve 

silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak.  
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik 

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak.  

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.  
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e) 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2014-KPSSP3) en az 70 puan 
almış olmak.  

f) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği 
bölümlerinden mezun olmak.  

2. BAŞVURU, SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE 
İLANI  

Başvurular 29.09.2014 günü başlayıp 10.10.2014 günü mesai saati bitiminde sona 
erecektir. Adaylar www.ogm.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini 
çevrimiçi(online) olarak yapacaklardır. Adayların sistem üzerinden dolduracakları başvuru 
forumunu ıslak imzalı olarak en geç başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar kendilerine 
en yakın Orman Bölge Müdürlüğüne Genel Müdürlüğümüze iletilmek üzere teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 
aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak 
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 3 katına kadar aday ve son adayla eşit 
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü sınava girmeye hak 
kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin sözlü 
sınav listesinde yer alacaktır.  

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.ogm.gov.tr 
adresinde en geç 20.10.2014 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim 
yapılmayacaktır.  

3. SINAV KURULLARI, SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE 
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK 
BELGELER  

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer 
ve saati 20.10.2014 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve 
uygulamalı sınavlar 30.10.2014 günü ve devam eden günlerde yapılacaktır. 

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken yanlarında;  
a) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport) 
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 
1 - Uygulamalı mülakat konuları; 
a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması, 10 Puan 
b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 10 Puan 
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri,10 puan 
d) Ormancılık hukuku bilgi seviyesi,10 puan 
e) Coğrafi bilgi sistemleri bilgi seviyesi,10 puan 
2 - Uygulamalı mülakat diğer konuları; 
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 12.5 puan 
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 12,5 puan 
c) Genel kültürü ve genel yeteneği, 12,5 puan 
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 12,5 puan  
konularından oluşmaktadır.  
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması 

gerekmektedir.  
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5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ  
Adayların, 2014-KPSSP3 puanı, sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası 
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3’ü yüksek olan adaya öncelik 
tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek 
olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 
yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.  

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler 
www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.  

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları 
sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 
kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. 

İlan olunur.  
EK:  
Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste 

 EK-1 
UNVAN : MÜHENDİS 
TEŞKİLATI : TAŞRA 
SINIFI : THS 
DERECE : 5 

 
İL ADET 
AMASYA 1 
SAMSUN 1 
ÇORUM 2 
ARTVİN 2 
ÇANAKKALE 2 
BOLU 5 
DÜZCE 2 
BİLECİK 2 
ELAZIĞ 1 
MUŞ 1 
MALATYA 1 
HAKKARİ 1 
VAN 1 
TUNCELİ 1 
BİNGÖL 1 
ERZURUM 5 
ERZİNCAN 1 
AĞRI 1 
ARDAHAN 1 
KARS 3 
ESKİŞEHİR 3 
A.KARAHİSAR 1 
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İL ADET 
GİRESUN 1 
ORDU 3 
K.MARAŞ 2 
KİLİS 1 
KASTAMONU 12 
SİNOP 3 
YOZGAT 3 
SİVAS 1 
KONYA 3 
KÜTAHYA 2 
BATMAN 1 
ŞIRNAK 1 
ZONGULDAK 4 
BARTIN 1 
KARABÜK 3 
TOPLAM 80 

 8535/1-1 
—— • —— 

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8’nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan 
Kararnamenin 11’nci maddesinin 1’nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek 
coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20’nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri 
üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon 
tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.  

COĞRAFİ İŞARET 
Başvuru Tarihi : 21.02.2011  
Başvuru No : C2011/010  
Başvuru Sahibi : Balıkesir Aşçı Köfteci Ve Benzerleri Esnaf 

Odası        
Başvuru Sahibinin Adresi : Hasanbaba Çarşısı Kat:5 No:436 Merkez 

Balıkesir 
Coğrafi İşaretin Adı : Balıkesir Höşmerim Tatlısı 
Ürünün Adı : Höşmerim 
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti 
Coğrafi Sınırı : Türkiye 
Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan : Balıkesir 
Kullanım Biçimi : Markalama 
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Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Geleneksel ürünler kültür zenginliğini belirtmesi bakımından büyük bir önem taşıyan 

höşmerim tatlısı Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizde de tanınmasına rağmen asıl ortaya 
çıktığı yer Balıkesir’dir ve Osmanlı döneminden günümüze değin ulaşmıştır.  

Balıkesir Höşmerim Tatlısının yapılış tarzı diğer bölgelerdeki benzerlerinden farklıdır. 
Höşmerim tatlımız doğadan kaynaklanan nedenlerden dolayı değil de beşeri nedenlerden dolayı 
yöremize ait bir ürün olarak uzun yıllardır yerini almış ve Balıkesir Höşmerim Tatlısı adı ile 
meşhur olmuştur. Genel olarak höşmerim tatlısı tuzsuz peynir, şeker, irmik, yumurta sarısı ve 
renklendirici ile kaynatılarak yapılmaktadır. Höşmerim tatlısının içerisinde bulunan toplam 
malzemelerin oranları yüzde olarak değerlendirildiğinde % 50 çiğ süt, %40 şeker, % 9 irmik, 
%0,98 yumurta sarısı ve %0,01 renklendirici (riboflavin /tartrazin) kullanılır. 

Üretim Metodu: 
Yapılış usulü 100 kg taze çiğ süt alınıp 20 -25 gr lık peynir mayası ile mayalanır. 20/25 

dakika sütün pıhtılaşması beklenir. Süt pıhtılaştıktan sonra (taze peynire dönüşmek üzere) süt 
karıştırma aparatı (telli mikser) ile karıştırılarak kırılması/dağılması sağlanır.  

Peynirin kırılması işlemi ile oluşan peynir parçacıklarının top halinde büyük parçalar 
halinde değil de tatlının her yerine dağılacak şekilde küçük parçalara ayrılmasını sağlamak için 
yapılmaktadır. Karıştırma yapılırken, oluşan peynir altı suyu ısıtılmaya başlanır ve içerisine 20/25 
adet yumurta sarısı ilave edilip karıştırılarak kaynatmaya bırakılır. 65 dereceye geldiğinde 70 kg 
şeker ilave edilir ve 85 dereceye gelene kadar şekerin erimesi sağlanır ve karıştırma işlemi devam 
eder. 85 dereceye ulaşıldığında 10/15 kg arası irmik ilave edilerek bir- birbuçuk saat karıştırılarak 
pişirilir. Pişirme işlemi sona erdikten sonra kazanın altı kapatılarak 10/15 dakika dinlenmeye 
alınır. Dinlenme süresi sona erdikten sonra sıcak olarak ambalajlarına konularak soğumaya 
bırakılır. Bu şekilde servise hazır hale gelmiştir.  

Denetleme:  
Balıkesir Aşçı Köfteci ve Benzerleri Esnaf Odası’nın koordinatörlüğünde; Balıkesir 

Üniversitesinden bir kişi, Balıkesir Belediyesinden bir kişi, Balıkesir İl Tarım Müdürlüğünden bir 
kişi olmak üzere toplam üç kişilik bir komisyonla denetim işleri yürütülür. 

Balıkesir Höşmerim Tatlısı’nın üretim metodunda belirtilen özelliklere uygun olarak 
üretilmesini, üretim aşamaların doğru ve eksiksiz yapıldığının kontrolünü ayrıca coğrafi 
işaretlemenin takibi konusunda gerekli denetim işlemlerini yürütür. 

Denetimini periyodik olarak ya da gerekli görüldüğünde yapar. Ayrıca şikayet olması 
halinde her zaman ve her an yapabilir. 8515/1-1 
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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

ATAMA KARARI
— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 21/9/2014 tarihli ve 29126 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlıklara
Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


