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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            21 Ekim 2014
       69471265-305-9538

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm
Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  21 Ekim 2014
     68244839-140.03-261-549

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9538 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm
Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

27 Ekim 2014
PAZARTESİ

Sayı : 29158



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            20 Ekim 2014

       69471265-305-9440

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Akdeniz’de Sağlık Konulu Bakanlar Konferansına katılmak üzere; 27 Ekim 2014 tari-

hinde İtalya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar

Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  20 Ekim 2014

     68244839-140.03-253-534

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9440 sayılı yazınız.

Akdeniz’de Sağlık Konulu Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 27 Ekim 2014 tari-

hinde İtalya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar

Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uy-

gundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamam-

layıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve
yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esas-
larını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ya-

pıldığı kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları ve bu kuru-
luşlarda yöntemleri uygulayacak kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı

San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sa-
yılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve Ek 11 inci madde-
sine, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve
(ğ) bentlerine ve 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygula-

maları Bilim Komisyonunu,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
d) Sağlık kuruluşu: Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, tıp fakültesi veya

diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi, 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış özel has-
taneler ile 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Te-
davi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış
sağlık kuruluşlarını,

e) Sertifikalı tabip: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili olarak Bakan-
lıkça tescil edilmiş sertifikaya sahip tabibi,

f) Sertifikalı diş tabibi: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili olarak Ba-
kanlıkça tescil edilmiş sertifikaya sahip diş tabibi,

g) Uygulama: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını,
ğ) Uygulama merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorum-

luluğunda ve bu Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma has-
tanesi ve tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bün-
yesinde kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde eğitim verilebilecek merkezi,

h) Ünite: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve
bu Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile
gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları bünyesinde kurulan birimleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Bilim Komisyonu, Görevleri ve Çalışma Usulü

Bilim komisyonunun kuruluşu
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen uygulamalar, uygulamaları yapacak kişi-

ler, ünite ve uygulama merkezlerinin standartları ile ilgili görüş vermek üzere, Bakanlıkça Ge-
leneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu oluşturulur.

(2) Bilim komisyonu:
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında,
b) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanı,
c) İlgili alanlarda bilimsel çalışması bulunan üniversite öğretim üyesi veya Türkiye Ka-

mu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi verme
yetkisine sahip tabipler arasından seçilecek üç üye,

ç) Eczacılık fakültelerinin farmakognozi alanından bir üye,
d) Tıp fakültelerinin farmakoloji alanından bir üye,
e) Sertifikalı iki tabip üye,
f) Öğretim üyesi veya eğitim görevlisi tıbbi onkoloji uzmanı bir üye,
g) Tıbbi etik veya tıp tarihi ve deontoloji alanlarında uzmanlık veya doktora eğitimi al-

mış bir üye,
olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder.
(3) Bilim komisyonu üyeleri Bakan tarafından belirlenir. Üyeler iki yıl süreyle görev

yapar.
Bilim komisyonunun çalışma usulü
MADDE 6 – (1) Bilim Komisyonu, Genel Müdürlüğün daveti üzerine yılda en az iki

defa toplanır. Bakanlık gerektiğinde Bilim Komisyonunu toplantıya çağırabilir.
(2) Bilim Komisyonu, gündem maddelerini görüşerek raporunu hazırlar. Toplantı gün-

demi genel müdürlükçe en az yedi gün önceden üyelere bildirilir.
(3) Bilim Komisyonu, en az dokuz üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oylarda

eşitlik halinde Başkanın tarafı olduğu görüş geçerli sayılır.
(4) Bilim Komisyonunun sekretarya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
Bilim komisyonunun görevleri
MADDE 7 – (1) Bilim komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Uygulama alanlarının belirlenmesine, uygulamaların endikasyon ve oluşabilecek yan

etkilerine ilişkin görüş vermek,
b) Uygulama yapılan ünite ve merkezlerde bulunması gerekli tıbbi araç ve gereç, per-

sonel, fiziki standartların oluşturulması hususunda görüş bildirmek,
c) Ünite ve uygulama merkezi başvurularını bilimsel, teknik alt yapı ve personel yö-

nünden değerlendirerek, uygunluğu hususunda görüş vermek,
ç) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış uygulamalarla ilgili bilimsel ve teknik çalışmaları

yapmak,
d) Uygulamalar ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı ve bilimsel çalışmalar yapmak ve yap-

tırmak,
e) İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere alt komisyonlar kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Esasları, Sağlık Kuruluşlarının Türleri

ve Çalışma Esasları, Eğitim

Uygulamaların genel esasları
MADDE 8 – (1) Uygulamalar bu Yönetmelikte belirlenen alanlarla sınırlıdır. Bakanlık

gerektiğinde ünite ve uygulama merkezinde yapılan ve yapılabilecek yeni uygulamaların bilimsel
yönden bilim komisyonunda değerlendirilmesini isteyebilir. Bilim komisyonu, uygulamaların
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bilimsel kanıtlarını inceleyerek kişilere uygulanıp uygulanmayacağı ve uygun görülenlerden
hangilerinin ünite veya uygulama merkezinde uygulanabileceği hususunda Bakanlığa görüş
verir.

(2) Bu Yönetmelik ekinde bulunmayan uygulamalar için 13/4/2013 tarihli ve 28617
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında
Yönetmelik kapsamında sadece uygulama merkezlerinde araştırma yapılabilir ve yapılan araş-
tırmaya ilişkin dosyaların bir örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir. Gönderilen bu çalışmalar
uygulamaların ülke genelindeki gelişimi, etkinliği ve kanıt düzeyi açısından Bilim Komisyonu
tarafından değerlendirilir. Gönderilen bu veri ve çalışmalar kişilerin bilgi ve izni olmaksızın
kişisel bilgileri belli edecek şekilde kullanılamaz.

(3) Ünitelerde, Ek-3’de sayılı listede, ünitelerde yapılabileceği belirtilen uygulamalar-
dan başka işlem yapılamaz. Uygulama merkezi, ünite için belirlenen uygulamaları da yapabilir.

(4) Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi
aksatacak şekilde yapılamaz. Bu husus bireylere açık bir şekilde anlatılır ve onaylanmış rıza
formunda belirtilir.

(5) Tabip ve diş tabibi olmayan uygulama alanında temel eğitimi bulunan sağlık meslek
mensupları sertifikalı tabip ve diş tabiplerinin gözetimi ve denetimi altında uygulamalara ka-
tılırlar.

Uygulamaların yapılabileceği yerler ve yetkili kişiler
MADDE 9 – (1) Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama mer-

kezlerinde ve ilgili alanda “uygulama sertifikası” bulunan tabip ve sadece diş hekimliği ala-
nında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilir. Uygulama alanında temel eğitimi bulunan
sağlık meslek mensupları merkez ve ünitelerde sertifikalı tabiplere uygulamada yardımcı ola-
bilirler.

(2) Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş hastanelerinde ve ağız ve
diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama yapıla-
bilir.

Uygulama merkezi ve ünitelerin çalışma usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Uygulama merkezi veya ünite, Bakanlığın sağlık kuruluşu/tesisi plan-

laması kapsamında açılabilir, bu yöndeki izinler yeni bir özel sağlık kuruluşu açılması veya
kapasite artışı için ayrıca hak oluşturmaz. Uygulama merkezi veya ünite açmak isteyen kamu
ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları Ek-1’de yer alan belgelerle
birlikte Bakanlığa başvurur. Uygulama merkezi ve/veya ünite açma başvuruları, standartlara
uygunluk ve başvuru yapılan ilde ihtiyaç bulunup bulunmadığı bakımından Bilim Komisyo-
nunca değerlendirilir. Bilim Komisyonunca uygun görülen başvuruların Bakanlıkça da uygun
görülmesi halinde uygulama merkezi ve/veya ünite açma izni verilir. Ünite ve uygulama mer-
kezi ile buralarda yapılacak uygulamalar, sağlık kuruluşunun ruhsatına veya faaliyet izin bel-
gesine işlenir.

(2) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, tesiste konaklayan
ve sadece akut tedavisi tamamlanmış kişilere uygulanmak kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen
uygulamalara yönelik birim, planlama kapsamında kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduğu
ildeki özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşları tarafından kendi kadro ve kapasitesinin kul-
lanılması kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde birim olarak açılabilir.
Bu birim başvuruları özel sağlık kuruluşunun mesul müdürünce müdürlüğe yapılır ve faaliyet-
lerinden bağlı oldukları özel sağlık kuruluşu sorumludur.

(3) Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile ilgili olarak hastalara
ait hasta dosyası hazırlanır. Hastaya ve uygulamalara ilişkin verilerin elektronik ortamda talep
edilmesi halinde, kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti gözetilerek, Bakanlığa gönderilmesi
zorunludur.
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(4) Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan her türlü istenmeyen etki,
her ay düzenli olarak müdürlüğe bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir.

(5) Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun “Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve uygulama
yapılacak tüm hastalardan rıza alınır.

Ücretlendirme
MADDE 11 – (1) Kamuya bağlı sağlık kuruluşlarınca yapılacak uygulamaların sağlık

hizmet ücret tarifesi Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir.
Tanıtım ve bilgilendirme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren ünite ve uygulama mer-

kezleri Bakanlıkça belirlenen bilgilendirme ve tanıtım mevzuatına uymak zorundadır. Bakan-
lıkça belirlenen bilgilendirme ve tanıtım hükümlerinin ihlali halinde sağlık kuruluşunun tabi
olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalara ilişkin tıbbi ürünler hakkındaki tanı-
tımlarda tıbbi ürün tanıtımına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sertifikalı eğitimler, 4/2/2014 tarihli

ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
kapsamında, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ünite ve Uygulama Merkezinde Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler,

Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaçlar

Ünite ve uygulama merkezinde bulundurulması zorunlu asgari birimler
MADDE 14 – (1) Ünite ve uygulama merkezinde asgari olarak aşağıda belirtilen bö-

lümler bulunur:
a) Asgari 12 metrekare yüzölçümünde muayene ve uygulama için gerekli asgari tıbbi

malzemenin ve donanımın bulunduğu muayene ve uygulama odası.
b) Hasta kabul ve bekleme alanı.
c) Arşiv.
(2) Sağlık kuruluşlarında hasta kabul ve bekleme alanı ile arşiv alanı ortak olarak kul-

lanılabilir.
(3) Sağlık kuruluşu bünyesindeki ünite veya uygulama merkezinin kuruluşun hizmet

binası dışında farklı bir alanda oluşturulması halinde hasta kabul ve bekleme alanı, arşiv gibi
alanlar Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte sağ-
lık kuruluşları için belirlenen asgari fiziki şartlara uygun şekilde hazırlanır.

(4) Bakanlıkça açma izni verilen ünite ve uygulama merkezleri Ek-3’te yer alan uygu-
lamaları Bakanlıktan izin almak kaydıyla yapabilirler. Ünite ve uygulama merkezleri Ek-3’te
yer alan her yeni uygulama için Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bu Yönetmelik kapsamında
faaliyet gösterilecek yerlerde, ilgili mevzuatlarına göre zorunlu ilaç, cihaz ve malzemelerin
bulundurulması gerekir.

Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlar
MADDE 15 – (1) Ünite ve uygulama merkezinde Ek-2’de yer alan asgari tıbbi cihaz,

araç gereç ve ilaçlar ile ayrıca her uygulama için gerekli olan tıbbi cihaz, araç ve gereç ile ilaç-
ların bulundurulması zorunludur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, Uyulması Gereken Diğer Hususlar, Yasaklar ve İdari Müeyyideler 

Denetim
MADDE 16 – (1) Ünite ve uygulama merkezleri, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça

yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe en az bir dahili branşlardan
uzman ve bir cerrahi branşlardan uzman tabibin yer aldığı en az 3 kişilik bir ekip tarafından
yılda en az bir defa denetlenir. Denetim, Ek-5’te yer alan denetim formu kullanılarak yapılır.
İki nüsha olarak düzenlenecek formun bir nüshası denetlenen ünite veya uygulama merkezinin
bulunduğu kurum veya kuruluşta muhafaza edilmek üzere bırakılır.

Uyulması gereken diğer hususlar ve yasaklar
MADDE 17 – (1) Ünite ve uygulama merkezlerinde, aşağıda belirtilen hususlara uyul-

mak zorundadır:
a) Ünite ve uygulama merkezi Bakanlıktan izin almadan hizmet veremez.
b) Ünite ve uygulama merkezinde bu Yönetmelik ve eklerinde yer alan bulundurulması

zorunlu asgari birimler yer almak zorundadır.
c) Ünite ve uygulama merkezleri amacı dışında faaliyet gösteremez.
ç) Ünite ve uygulama merkezlerinde herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin, yet-

kisi olmayan kişiler tarafından kullanılması yasaktır.
d) Ünite ve uygulama merkezlerinde Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili

alanda sertifikaları bulunmayan ve gerekli çalışma izinleri olmayan tabip, diş tabibi ve diğer
sağlık personeli çalıştırılamaz.

e) Tabip ve diş tabipleri uygulama sertifikası ile yetkilendirildikleri alan dışında uygu-
lama yapamazlar.

İdari müeyyideler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakkında,

Ek-4’te yer alan idari müeyyideler uygulanır.
(2) Ünite ve uygulama merkezlerine ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, uygulamanın

yapıldığı ilgili sağlık kuruluşunun tabi olduğu mevzuatta yer alan idari müeyyideler ile ilgili
mevzuatta belirlenen diğer idarî müeyyideler uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Ünite ve merkezlerin fiziki standartlarına, hizmet sunumuna ve idari

müeyyidelerine ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aku-

punktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Akupunktur uygulaması için uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Akupunktur uygulaması için Bakanlıkça yetkilendirilmiş

olan kurum ve kuruluşlar 1/1/2016 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak zorundadır.
Bu süre sonunda uyum sağlamayan kurum ve kuruluşların yetki belgesi geçersiz sayılır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (j) ben-

dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül et-

tirilmiştir.

“i) Sağlık hizmet sunucularının sözleşme şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin kontrol,

tespit ve inceleme işlemlerini yürütmek. Bu bent kapsamında yapılacak kontrol, tespit ve in-

celeme işlemleriyle ilgili ortaya çıkacak ihtilafların çözümü konusunda Genel Sağlık Sigortası

Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak ve bu görüş doğrultusunda işlem tesis etmek.”

“j) Hizmet ve ürün satın alınan kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin yü-

rütülmesi, bunların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeden doğan ödemelerin

yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek. Bu bent kapsamında ortaya çıkacak genel sağlık sigor-

tası uygulamalarına yönelik ihtilafların çözümü konusunda, Genel Sağlık Sigortası Genel Mü-

dürlüğünün uygun görüşünü almak.”

“k) Genel sağlık sigortası uygulamalarına ait iş ve işlemlerin yürütümünde, Genel Sağ-

lık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile verilen görüş ve talimatlar

doğrultusunda işlem tesis etmek.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“g) Genel sağlık sigortası işlemlerinin yürütümüne ait Kurum uygulamalarını değişti-

recek nitelikte olan iş ve işlemler hakkında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Genel Sağlık

Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak ve söz konusu genel müdürlük tarafın-

dan yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Merkez teşkilatı ve diğer il müdürlükleri ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak.

Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, merkez teşkilatı tara-

fından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden son-

ra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, merkez teş-

kilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66 – (1) Sağlık Kurulunun oluşturulması ve kapatılması, Emeklilik Hizmet-

leri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

(2) Sağlık Kurulu; kurulu bulunduğu il müdürlüğü ile görev alanına giren diğer il mü-

dürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı Kanunun ilgili madde-

leriyle ilişkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarını inceleyip, de-

ğerlendirerek karara bağlar.

(3) Sağlık Kurulunun çalışma usul ve esasları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmelikte geçen “sosyal güvenlik kontrol memuru” ibareleri

“sosyal güvenlik denetmeni”, “sosyal güvenlik kontrol memurları” ibaresi “sosyal güvenlik

denetmenleri”, “sosyal güvenlik kontrol memurundan” ibaresi “sosyal güvenlik denetmenin-

den” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2010 27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/6/2011 27972

2- 28/12/2011 28156

3- 27/4/2013 28630
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam

Büroları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde yer alan “1/1/2015” ibaresi

“1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TASARIM, MİMARLIK VE KENT

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım,

Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık

ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim 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) İYTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/3/2013 28592
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c) Merkez (İYTE-TAMİKAM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık

ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Araştırma, uygulama, eğitim, tasarım ve uygulama birlikteliğini sağlamak.

b) Kent/mekân/nesne tasarımı sorunlarının çözümünün çok boyutlu ve çok disiplinli

çalışma perspektifini gerektirmesi nedeniyle disiplinler arası ulusal ve uluslararası çalışmalar

yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

c) Üniversitenin mimarlık, şehir planlama, mimari restorasyon, endüstri ürünleri tasa-

rımı ve ilgili diğer tüm konularda yapılan çalışmaları desteklemek ve ilgili disiplinler arasında

ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak.

ç) İlgili konularda ulusal ve uluslararası ortamlarla işbirliği içinde çözüm üreten bir

Merkez olmak.

d) Ürün tasarımı, ürün geliştirme ve görsel tasarım süreçleri, kurumsal kimlik yaratma

konularında ulusal ve uluslararası disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri

yapmak, endüstriye proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

e) Mimarlık ve yerleşim tarihi bağlamında, tarihi ve kültürel varlıkların belgelenmesi,

korunması ve yaşatılmasıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yönelik araştırma, proje

ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

f) Mimarlık ve yerleşim ölçeklerinde ve sürdürülebilir çevre ilkesi uyarınca doğal de-

ğerleri gözeterek insan yaşam konforunun sağlaması konularında ulusal ve uluslararası disip-

linler arası araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak; danışmanlık hizmetleri sunmak.

g) Mevcut ve yeni yerleşimlerin çeşitli bölgesel ve kentsel ölçeklerde planlama ve ta-

sarım ihtiyaçlarının sağlanması konularında ulusal ve uluslararası disiplinler arası araştırma,

geliştirme ve uygulama projeleri yapmak; danışmanlık hizmetleri sunmak.

ğ) Yapılan araştırmaların eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının

zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinler arası eğitim olanaklarını geliştirmek.

h) İlgili konularda lisansüstü öğrenci ve diğer üniversitelerden genç araştırmacılara eği-

tim ve çalışma olanağı sağlayacak bir açık platform oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) İlgili konularda araştırma, uygulama, danışmanlık ve AR-GE çalışmaları yapmak.

b) Konferanslar, kurslar, seminerler, sergiler, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
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c) Kamu ve özel girişimlerin sorunları ile ilgili danışmanlık, araştırma, eğitim ve uy-

gulama hizmeti vermek.

ç) İlgili konularda lisansüstü çalışmalara destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak

uzman insan gücü yetiştirmek.

d) Toplum yararına araştırma ve tasarım destek hizmeti sağlamak ve Merkezin amaç-

larına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetleri desteklemek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi

yapmak, burs ve ödüller vermek.

f) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uy-

gulama deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-

dirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, en fazla iki dönem müdürlük

yapabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili alanlarda uzman İYTE öğretim üyelerinden bir veya

daha fazla kişi müdür yardımcısı olarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlen-

dirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Gö-

reve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlayıp, onay için

Rektöre sunmak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak

yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve yıllık

faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

e) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kuru-

lunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre

öneride bulunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve mimarlık bölümü, şehir ve bölge plan-

lama bölümü, endüstriyel tasarım bölümü, mimari restorasyon bölümü ve ilgili diğer bölüm-

lerden Müdürün önereceği adaylar arasından, Rektör tarafından görevlendirilen en az beş ki-

şiden oluşur. Üyeler gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Yönetim Kurulunun

görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi bittiğinde veya Müdürün ayrılması halinde Yönetim

Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle

ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten

üye yeniden görevlendirilebilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

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

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve

konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden

oluşur:

a) Merkezin faaliyetleri konusunda birikimi olan Üniversite içi ve dışı öğretim üyeleri

ve emekli öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri.

c) Yapılı çevre ve tasarım konusunda gerekli görülen ve alanında çok başarılı özel sektör

kuruluşlarının temsilcileri.

ç) Merkez ile ilgilenen diğer araştırmacılar ve ilgili meslekleri icra edenler.

(2) Danışma Kurulunda en fazla yirmi üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından üç

yıllığına seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir

nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkin-

likleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) En az yılda bir defa toplanarak, Merkezin tamamlanmış ve yürütülen çalışmalarını

değerlendirmek, yeni araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda görüş ve öne-

rilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

c) İstekleri halinde, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Danışmanlık Komisyon-

ları oluşturmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.
—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ta-

rafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi hakkındaki hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14, 44 ve 49 uncu  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları: Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen

programlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,

c) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

ç) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

d) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve

Rusça eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini sağlamak ama-

cıyla oluşturulan grubu,
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e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

g) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Kısa süreli sınav, ara sınav, yılsonu sınavı,

yarıyıl sonu yeterlik sınavı, muafiyet sınavlarının içeriğinin ve uygulanma yönteminin belir-

lenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan komisyonu,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

h)Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulunu,

ı) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

j) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları: Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil

öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, derslerin belirli bir

yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği ön lisans, lisans

veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere ve öğretim dili genel olarak Türkçe ol-

makla birlikte, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulduğu ön lisans,

lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sı-

nıflarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıt oldukları

eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma, konuşma gibi

temel kurallarını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve

sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Eğitim-öğretim aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.

(3)  Hazırlık sınıfı programlarında dersler haftada yirmi saatten az olmamak üzere Prog-

ram ve Materyal Geliştirme Komisyonu ve Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenir

ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

(4) Hazırlık sınıfı programlarında öğrenciler yeterlik/düzey belirleme sınavı sonuçlarına

göre sınıflara yerleştirilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler derslere devam etmek zo-

rundadır. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin % 30'unu aşan bir öğrenci başarısız sayılır.

Devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler yılsonu sınavına giremezler, ancak Yeterlik Sınavla-

rına girebilirler. Devamsızlıktan başarısız olup yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler prog-

ramlarına devam edebilir, başarısız olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar etmek

zorundadırlar.
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Muafiyet

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, hazırlık eğitiminden muaf  tutulur.

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının açıldığı yükseköğretim programlarına ilk defa

kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdığı öğretim yılı başında uygulanan yeterlik/düzey be-

lirleme sınavından yeterli puanı alan öğrenciler.

b)  Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o

ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğreniminin en

az üç yılını  bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

c) KPDS, ÜDS, YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan Se-

nato tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler (Söz konusu belgelerin değerlendirilmeye alı-

nabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılı geçmemesi şarttır).

(2) Belgeleri kabul edilen öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim programının bi-

rinci sınıfında öğrenimlerine başlarlar.  Ancak eşdeğer kabul edilecek belgelerin asıllarının bir

dilekçe ile en geç yeterlik sınavından önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi ve Yük-

sekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekir.

Sınavlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı programında, yeterlik/düzey belirleme sınavı, ara sı-

navlar, kısa süreli sınavlar, ödevler, yarıyıl sonu yeterlik sınavı ve yılsonu sınavı yapılır. Sı-

navlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli Sınav ve Değerlen-

dirme Komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yeterlik/düzey belirleme sınavı

MADDE 9 – (1) Yeterlik/düzey belirleme sınavının uygulanış şekli Sınav ve Değer-

lendirme Komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ye-

terlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

a) Üniversitenin yükseköğretim kurumlarında zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretim

programı uygulayan yükseköğretim programına ilk kez kesin kaydını yaptırmış tüm öğrenciler

yeni ders yılı başında yeterlik sınavına girerler. Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe

ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık

gören öğrencilerden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar ve kayıtlı

oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. Bu programlar dışında zorunlu hazırlık

eğitimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60’tır.

b) Bu sınava girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler yabancı dil düzeylerine

göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler.

c) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kabul edilecek öğrencilere Üniversite Senatosu ta-

rafından belirlenen Kurumlararası Yatay Geçiş Uygulama Esasları ile 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Trans-

feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
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ç) Gerekli görüldüğü durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile 8/8/2012 tarihli

ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Ara sınavlar, kısa süreli sınavlar ve performans ödevleri

MADDE 10 – (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaç-

ları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde iki ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri Yönetim Ku-

rulunca belirlenerek ilan edilir.  Ara sınavlar dışında önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa

süreli sınavlar, performans ödevleri ve sınıf içi değerlendirme de Yüksekokul Yönetim Kuru-

lunun belirlediği esaslara göre genel başarı notuna yansıtılır.

Yılsonu sınavı

MADDE 11 – (1) Sınavların uygulanış şekli Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca

belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

(2) Yılsonu sınavının genel başarı notuna katkısı %40’tır.

(3) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğren-

cileri katılır.

(4) Yılsonu sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Genel başarı notunun hesaplanması

MADDE 12 – (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır.

(2) Genel başarı notu; ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not or-

talamasının %60'ı, yılsonu sınav notunun %40'ı toplanarak bulunur.

(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma ola-

rak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık gören öğrenciler için başarı notu 100

tam puan üzerinden en az 70’tir. Bu programlar dışında zorunlu hazırlık eğitimi olan program-

larda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60’tır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde Yük-

sekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata

ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilirler.

(2) Başvuru üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili ders sorumlusunun da görüşü alı-

narak, yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli

düzeltme yapılır, sonuç ilgili öğrenciye on beş gün içinde bildirilir.

Haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle sınava girememe

MADDE 14 – (1) Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle ara sınavına giremeyen öğ-

renciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır.

(2) Yeterlik sınavı, yarıyıl sonu yeterlik sınavı, kısa süreli yoklama sınavları, yılsonu

sınavı ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitiminden muafiyet

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olmak isteyen, yabancı dil öğ-

retimi yapan yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, derslerin belirli bir yabancı

dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği önlisans, lisans veya li-

sansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ve öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla

birlikte, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulduğu önlisans, lisans

veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte,

eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.

a) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan veya bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde

belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim programının birinci sını-

fında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına

girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler.

b) Yabancı dil yeterlik sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam

edip yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, önlisans,

lisans ve lisansüstü programlarına devam edebilirler ve kısmen veya tamamen yabancı dilde

okutulan seçmeli dersleri alabilirler.

c) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak

verildiği önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi so-

nunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam edebilirler.

Bir yıl devam etmiş başarısız olmuş öğrencilerle birlikte yapılacak yeterlik sınavına girebilirler.

Başarılı olan öğrenciler bölüm-programlarında eğitim-öğretimlerine başlayabilirler. Başarısız

olanlar Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Yönetmeliğin Ek Madde 1 hükümlerine göre Türkçe öğretim yapan herhangi bir üniversitenin

bölüm-programlarına yatay geçiş yapabilirler veya isterlerse daha sonra yapılacak olan yeterlik

sınavlarında başarılı oldukları takdirde programlarına devam edebilirler.

ç) Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin kısmen veya

tamamen yabancı dille okutulduğu önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı öğren-

ciler, hazırlık sınıfında, birinci veya ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam et-

tikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı

olamasalar bile, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak kısmen

veya tamamen yabancı dilde okutulan seçmeli dersleri alamazlar.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak

öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kesin kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yüksekokul

Müdürlüğünün önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Sınıf açılması ve sınıf kontenjan-

ları ile ilgili düzenleme Yüksekokul tarafından yapılır.  İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğiti-

mine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas

alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir.
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Yarıyıl sonu yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğ-

renciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğren-

ciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına öğrenciler bir yıl devam edebilirler. Devam etmiş ancak

başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı hazırlık öğreniminden vazgeçebilirler veya mezuniyet-

lerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ VE KURUMSAL

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sür-

dürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite ve iş dünyasında risk yönetimi, muhasebe, finans, kurumsal yönetim ile

ilgili araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek, Üniversite ile iş dünyası işbirli-

ğini geliştirmek.

b) Merkezin amacı çerçevesinde üretilecek araştırma ve projeler için başlıca başvuru

yeri olmak ve araştırmacıların programlarını düzenlemek.

c) Araştırma çalışmaları, yayınlar, konferans-seminer-eğitim programları (uzaktan ve

örgün), raporlar aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda firmalar ve ekonomi için katma

değer yaratacak sonuçlar üreterek bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

ç) İlgili alanlarda çalışacak yeni akademisyen ve uygulamacıların yetişmesine ve geli-

şimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve ulusal ve uluslararası düzeyde ya-

yınlar yapmak.

b) Seminer, konferans, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek.

c) Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına alanında danışmanlık hizmetleri ver-

mek.
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ç) Kendi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama kuruluşları ile iş-

birliği yapmak.

d) Kendi alanında örgün ve uzaktan eğitim formatında sertifika ve sürekli eğitim prog-

ramlarını düzenlemek.

e) Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı akademik ve profesyonel kurumlarla Merkezin faaliyet alanı kap-

samında ortak örgün ve uzaktan bilimsel etkinlikler ve sertifika programları düzenlemek.

g) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan akademis-

yenleri Merkeze misafir eğitimci olarak davet etmek.

ğ) Merkez faaliyet alanı kapsamında kütüphane oluşturmak ve bu alanlarda faaliyet

gösteren akademisyenlere hizmet etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve Müdür Yardımcısı

gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda

Yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan

fazla sürmesi durumunda Müdür ve Yardımcısının görevleri sona erer. Müdürün görevden alın-

ması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir

Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını

aldıktan sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

e) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki

yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
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Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Merkezde görevli öğretim elemanlarından bir

kişi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı,

Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda

Müdüre vekalet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektörün Üniversite

öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği üç kişi ile birlikte toplam beş ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan

veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görev-

lendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün

çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri

belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili

kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili en fazla on beş uzman kişiden

oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin ça-

lışmaları 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

personelle karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Ekim 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 29158 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/235 

Karar No : 2014/210 

KARAR 

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan sanık Salih ERDOĞAN'ın 

mahkumiyetine karar verildiği, sanık Salih ERDOĞAN'ın savunması alınırken bildirmiş olduğu 

adresine gerekçeli karar tebligatı çıkartıldığı, ancak tebligatın iade edildiği, uyap üzerinde yapılan 

araştırmada sanığın Mernis adresinin bulunmadığı, cep telefon numarasının başka bir kişiye ait 

olduğu, SGK adresinin bulunmadığı, tebligat adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan mahkememizin 08/04/2014 

tarih ve 2012/235 Esas, 2014/210 sayılı kararı ile sanık Salih ERDOĞAN'ın cezalandırılmasına 

karar verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği, yapılan adres 

araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla, kararın sanık 

Salih ERDOĞAN'a Resmi Gazete yoluyla tebliğine karar verildi. 9013 

—— • —— 
Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2013/261 

Karar No  : 2008/750 

Hakaret ve Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin 14/04/2014 tarih ve 2013/261 Esas, 

2014/279 Karan ile sanık İSMAİL KEKLİK'in Hakaret suçundan ceza verilmesine yer 

olmadığına, Silahla Tehdit suçundan 5237 sayılı TCK.nun 106/1. Maddesi yollamasıyla 106/2-a, 

29/1, 62/1, 53/l-a,b,c,d,e, 53/2-3 maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

TCK 58/6-7 ve 5275 sayılı Kanunun 108/3 maddesi uyarınca ikinci kez mükerrirlere özgü infaz 

rejimine göre çektirilmesine, CMK.nun 231 .maddesi ve TCK 51.maddesinin uygulanmasına yer 

olmadığına karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık İSMAİL KEKLİK'e karar tebliğ 

edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu 

anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak 

beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 

Yargıtay'da incelenmek ve temyiz yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde temyiz edilmediği 

taktirde kesinleştirilerek infaza verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 9101 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 

1 - Salih ve Sabah oğlu, 1985 doğumlu Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan 

MUHAMMED NİRABİ, 

2 - Cuma ve Nurnı oğlu, 1986 doğumlu, Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan ZEKERİ YA 

SULTAN haklarında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 09/09/2014 tarih ve 2014/969 Esas - 2014/814 Karar sayılı ilamı ile sanıklar 

hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların 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. 9233 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mürşid ve Mıyese oğlu, 1982 doğumlu Suriye 

-Halep nüfusuna kayıtlı olan FUAT IBO hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 09/09/2014 tarih ve 2014/942 Esas - 2014/840 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 

CMUKnun 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. 9234 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Zehra oğlu, 1988 doğumlu Suriye 

-Halep nüfusuna kayıtlı olan KUSEY ELİZYO hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/09/2014 tarih ve 2014/976 Esas - 2014/844 

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. 9235 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Meryem oğlu, 1995 doğumlu 

Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULLAH CASIM hakkında 5607 Sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 09/09/2014 tarih ve 2014/941 

Esas - 2014/834 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. 9236 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/175 

Karar No : 2013/542 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet ve 4733 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık 

Bulgaristan uyruklu İbryam ve Hatice oğlu, 03.05.1986 Kotel D.lu. Hrısto Sotev Sk. No: 9 

Svilen-BULGARİSTAN adresinde oturur. MEHMED IBRYAMOV MOLLOV hakkında yapılan 

yargılama sonunda; her ne kadar sanığın 4733 sayılı yasanın 8/4 mad. gereğince tecziyesi 

istenmiş ise de; kaçağa konu eşyaların Türk gümrük Bölgesine girişi sırasında yakalandığı, suç 

tarihi itibariyle yürürlükte bulunan lehe kanun gereğince eylemin 5607 sayılı yasa kapsamında 

bulunduğu anlaşılmakla unsurları yönünden oluşmayan suçtan sanığın BERAATİNE, beraata 

konu eylem sebebiyle yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına, sanığın 5607 

sayılı yasanın 3/1, 5237 sayılı yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay hapis ve 

200,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının 

iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum 

edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 

5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 

maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık 

hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yen bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen sanık MEHMED İBRYAMOV MOLLOV'a tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 9100 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 Çuval (1 Çuval = 50 Kg.) Toz Şeker 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 20.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 20.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 9464/1-1 
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(DÖRT) ADET DEĞİRMENE AİT SICAK GAZ KANALI REFRAKTER TUĞLALARININ 

DEMONTAJ VE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

Eüaş Tunçbilek Termik Santralı 3. Ünitedeki 4 (Dört) Adet Değirmene Ait Sıcak Gaz 

Kanalı Refrakter Tuğlalarının Demontaj ve Montajının Yapılması İşi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/137681 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ttermiks@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Eüaş Tunçbilek Termik Santralı 3. Ünitedeki 4(Dört) 

Adet Değirmene Ait Sıcak Gaz Kanalı Refrakter 

Tuğlalarının Demontaj ve Montajı işini 

kapsamaktadır. Hizmet Alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : Firmalar işin süresini tekliflerinde 30 takvim gününü 

aşmayacak şekilde belirteceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.11.2014, saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 13.11.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 9442/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BASMANE-BANDIRMA HATTI SİNYALİZASYON VE 

ELEKTRİFİKASYON PROJESİ KAPSAMINDA İSTASYON YOLLARININ YENİLENMESİ 

İŞİ İÇİN İHTİYAÇ OLAN; 10.000 M3 AKSAKAL İST.DA VE 10.000 M3 MUSTAFA 

KEMALPAŞA İST.’DA TOPLAM: 20.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR 

BALASTININ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/133944 

1. İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A  35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  -- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği  

İnternet Adresi  : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Basmane-Bandırma 

Hattı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Projesi Kapsamında İstasyon Yollarının Yenilenmesi İşi 

İçin İhtiyaç Olan; 10.000 M3 Aksakal İst.’da ve 10.000 M3 Mustafa Kemalpaşa İst.’da Toplam: 

20.000 M3 Volkanik Kökenli Konkasör Balastının Alınması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 07.11.2014 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9268/1-1 

—— • —— 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

REPUBLIC OF TURKEY 

MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES 

General Directorate of Foreign Relations and EU 

(Small and Medium Enterprises Energy Efficiency Project) 

(GEF TRUST FUND GRANT NUMBER TF014579) 

General Directorate of Foreign Relations and EU of the Ministry of Energy and Natural 

Resources now invites eligible consultants to indicate their interest in providing Consultancy 

Services on “Preparation of Guidelines for EPC Contracting for ESCOs and Case Study 

Development (MENR-CS-03)”  

Please visit web site www.enerji.gov.tr for detailed info for consultancy services and the 

shortlisting criteria. 9465/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden: 

MAHALLESİ : Çakmak 

MEVKİİ : Mezarlıkdibi 

CİNSİ : Arsa 

PAFTA NO : M22a16d4d 

ADA NO : 615 

PARSEL NO : 1 

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.914,00 m² 

HAZİNE PAYI : Tam 

TAHMİNİ BEDELİ : 2.375.000,00.-TL 

GEÇİCİ TEMİNATI : 237.500,00.-TL 

AÇIKLAMA : Taşınmaz, imar planında Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı olarak 

ayrılmıştır. Hali hazırda boştur. 

Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 

11.11.2014 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli 

Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl 

süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu 

işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. 

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek 

suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2014 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı 

yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) 

geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf 

Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye 

katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale 

Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı 

Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar 

İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da 

gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. 

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli 

İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 

İlan olunur. 9193/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB alanına 

ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat 
esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, 
kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Hükümet 
Konağı Zemin Kat KIRIKKALE 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB alanına ait yol, 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : KIRIKKALE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 16.664.600.-TL 

f) Geçici teminatı : 1.166.522.-TL 
3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 13/11/2014 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Hükümet Konağı Zemin Kat KIRIKKALE adreslerinde 

görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin 

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

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9370/2-2 
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KURUMUMUZ MÜESSESELERİ İHTİYACI 5.076 M3 (141.000 ADET) KERTİLİ 

VE KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIMI İŞİ 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin : 

İhale Kayıt No  2014/138030 

a) Adresi   : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Zonguldak 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hazır ahşap Domuzdamı malzemesi alımı işi Kayın veya 

Meşe cinsi ağaçtan mamül domuz damı malzemesi 

Toplam Miktarı: 5.076 m3 (141.000 adet) 3.816 m3 

(106.000 Adet) Kertili 

1.260 m3 (35.000 Adet) Kertisiz 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Direk 

işleri Şube Müdürlüğünün belirleyeceği Kurumumuz 

Müesseseleri 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip Ocak -Aralık ayları arasında (Aralık 

dahil)aylık en az 423 m3 (318 m³ Kertili, 105 m³ 

Kertisiz) olacak şekilde düzenlenecek ve temin işi de bu 

program dahilinde yürütülecektir. Ancak ihalenin kısmi 

olarak farklı yüklenicilerin üzerinde kalması durumunda, 

3.816 m³ Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi 

için her ay en az 318 m³ (8.834 Adet); 1.260 m³ Kertisiz 

Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 

105 m³ (2.917 Adet) teslim edilecektir. Malın teslim 

miktarları, Kurumumuz Müesseselerinin ihtiyacına göre 

değiştirilebilecektir. Teslim işi 2015 yılı sonuna kadar 

bitirilecektir 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17/11/2014 – 15.00 

c) Dosya no : 1432212 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, 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, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, 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, 

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55.nci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

a) İstekliler; imalat işinin yapılacağı makineler, buharlama işleminin yapılacağı tesisler ile 

taşıma işini yapacak araçlara ait belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale konusu işi 

yerine getirecek makine ve araçların, yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 

taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 

gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 

muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

b) a) İstekli İmalatçı ise İmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu, 

b) İstekli yetkili satıcı ise, İmalatçının İmalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 
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c) İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal 

alım ihalelerinde, bu İmalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli 

görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

d) istekliler Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Ocak -Aralık ayları arasında (Aralık 

dahil)aylık en az 423 m3 (318 m³ Kertili, 105 m³ Kertisiz) olacak şekilde düzenlenecek ve temin 

işi de bu program dahilinde yürütülecektir. Ancak ihalenin kısmi olarak farklı yüklenicilerin 

üzerinde kalması durumunda, 3.816 m³ Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en 

az 318 m³ (8.834 Adet); 1.260 m³ Kertisiz Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 

105 m³ (2.917 Adet) teslim edilecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz Müesseselerinin 

ihtiyacına göre değiştirilebilecektir. Teslim işi 2015 yılı sonuna kadar bitirilecektir 

e) İsteklinin son 5(beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise 

asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilecektir. Ancak her bir iş kalemi için miktar 

bölünmeyecek, değerlendirmede her bir iş kalemi dikkate alınarak yapılacaktır. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 200,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 17.11.2014, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - 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 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9437/1-1 
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ICP – MS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ICP – MS Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/137710 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 – 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet ICP – MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle 

Spektrometresi) Cihazı (teknik şartnamede 

belirtilen ekipman ve malzemeler dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri  : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18/11/2014 – 10.30 

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, 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 İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

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. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 

Cihaz için teklif veren üretici/yetkili firma, satış sonrası cihaz için servis ve teknik hizmeti 

verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili bakanlıktan alınan Hizmet Yeterlilik belgesine sahip 

olmalıdır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri 

tarafından sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 
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İstekliler, teknik şartname maddelerine ayrı ayrı olarak, teknik şartnamedeki sıraya göre 

cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…. marka, …. model (varsa aynı modelin alt grubu 

belirtilecek) ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometre) Cihazı” başlığı altında 

yazılı, imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Bu cevaplar ile üretici firmanın esas üretici tarafından 

onaylı doküman ve/veya orijinal katalog bilgilerinin karşılaştırılması neticesinde farklılık 

bulunursa istekli değerlendirme dışı kalacaktır. İstekliler, teknik şartnamenin alt maddelerine bire 

bir cevap verirken, verilen her cevapta, cevabın sonuna parantez içinde ifade edilen özelliği 

destekleyici bilginin verildiği dokümanların hangi sayfa ve satırda olduğunu yazarak 

belirteceklerdir. Ayrıca her bir madde için istekli, ilgili şartı sağladığını taahhüt ettiğini yazılı ve 

onaylı olarak ifade edecektir. İlgili dokümanların üzerinde de şartname maddesi ve alt maddesini 

belirteceklerdir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan isteklilerin teklifleri 

değerlendirilmeyecektir. 

Cihaz için teklif veren üretici/yetkili firma cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili 

dokümanların (kullanım kılavuzu, kullanım talimatı, güvenlik talimatları, kataloglar v.b.) 

orijinalleri ile birlikte Türkçe tercümesi yapılmış metinler eksiksiz verilecektir. 

Üretici/yetkili firma cihazın yurtiçi/yurt dışı referanslarını gösteren referans listesine sahip 

olmalıdır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri 

tarafından sunulması yeterlidir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9361/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

I. Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav 

Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puanı esas alınmak 

suretiyle Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda     

1 adet Programcı alınacaktır. 

I.I - BAŞVURU ŞARTLARI; 

GENEL ŞARTLAR; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan 

almış olmak, 

c) Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi 

gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az 

lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış olarak kabul 

edilir. 

ÖZEL ŞARTLAR; 

İstihdam edilecek pozisyonlar için; 

a) 4 yıl süreli eğitim veren Mimarlık Fakültelerinden veya Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümlerinden mezun olmak veya bu bölümlerde yüksek lisans, doktora yapmış ya da yapıyor 

olmak. 

b) Kullanılabilirlik testleri ve kalite algılama uygulamaları konuları ile ilgili ekipmanların 

kurulumu ve kullanımında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir. 

c) Rhinoceros, Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop, Adobe  illustrator,Corel Draw, 

Macromedia Flash gibi Endüstriyel Tasarıma yönelik yazılımları etkin bir şekilde kullanabiliyor 

olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz 

ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra KPSS ve YDS belgeniz ile beraber başvuruların en geç 

10/11/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı 

İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü/ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir. 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI; 

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak 

suretiyle yapılacak yerleştirme listesi ve mülakat tarihi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilân 

edilecektir. 

Duyurulur. 9412/1-1 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 

gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde 

yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını 

sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 

Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

 
BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Kalp Damar 

Cerrahisi 
Profesör 1 

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık 

yeterlilik belgesi olmak, Kalp nakli üzerine 

yurtdışında kalp merkezinde çalışmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1  

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doçent 1  

Tıp Fakültesi Acil Tıp Doçent 1  

Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Doçent 1 
Eğitimin Psikolojik ve Sosyolojik temelleri alanında 

çalışması olmak. 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1  

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş 

Tedavisi 
Doçent 1 

 

Fen Fakültesi 
Cebir ve Sayılar 

Teorisi 
Doçent 1 

 

Fen Fakültesi 
Uygulamalı 
Matematik 

Doçent 1 
 

İkt. ve İd.Bil. 

Fakültesi 
Sayısal Yöntemler Doçent 1 

İstatistiksel Analiz alanında doçent olmuş olmak. 

İkt. ve İd.Bil. 
Fakültesi 

Yönetim Bilimleri Doçent 1 
 

Mühendislik 

Fakültesi 
Fotogrametri Doçent 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 
Jeodezi Doçent 1 

 

Mühendislik 
Fakültesi 

Genel Jeoloji Doçent 2 
 

İlahiyat 

Fakültesi 
Din Eğitimi Doçent 1 

 

İlahiyat 

Fakültesi 
Dinler Tarihi Doçent 1 

 

İlahiyat 
Fakültesi 

Arap Dili ve 
Belagati 

Doçent 1 
 

Teknoloji 

Fakültesi 
Optik Mühendisliği Doçent 2 

 

Veteriner 

Fakültesi 

Dölerme ve Suni 

Tohumlama 
Doçent 1 

Tiftik Keçilerinde intrvaginal sünger, CIDR-G ve 

kulak implantı konusunda deneyimli olmak. 

Sivas MYO Organik Tarım Pr. Doçent 1  

Şarkışla 

Aşıkveysel 
MYO 

Laborant ve 

Veteriner   Sağlık 

Pr. 

Doçent 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

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
— Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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. 
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