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YÖNETMELİKLER

Türk Patent Enstitüsünden:

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yö-

netmeliğin 12 nci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklen-

miştir.

“Marka başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce

sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan bel-

gelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alın-

ması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi

işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması

halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tara-

fından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf ya-

şanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

MADDE 18 – Bir marka sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu de-

ğişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bu-

lunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması ha-

linde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
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ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.

Unvan veya nev’i değişikliğinin Sicil kaydı, marka sahibi adına kayıtlı tüm marka baş-

vuruları ile markalara tek ücret alınmak suretiyle uygulanır.

Bir marka sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi

için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.

Adres değişikliğinin Sicile kaydı, marka sahibi adına kayıtlı marka başvuruları ile mar-

kaların tamamına uygulanır.

Marka sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir marka tescil baş-

vurusunda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı

olması halinde yeni marka tescil başvurusu, itiraz veya talepte beyan edilen adres Sicile kay-

dedilir.

Unvan ve nev’i değişiklikleri Bültende veya Gazetede yayımlanır.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine ilişkin

olarak noter tasdiki de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve

(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Markanın mülkiyetinde değişiklik olması durumunda, değişiklik aşağıda belirtilen bel-

gelerin sunulması halinde Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır.”

“b) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni

sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde

meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda

bulunulması zorunludur.

1) Talep edilen işleme ilişkin talep dilekçesi.

2) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge.

3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – Başvuru sahibinin adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya

maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için aşağıda sayılan

belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Marka başvuru veya tescil numarası ile hatayı ve yapılacak düzeltmeyi içeren talep

dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş ve-

kaletname.

Marka örneğinde ya da marka başvurusu veya tescili kapsamında yer alan mal veya

hizmetlerde değişiklik içeren düzeltme talepleri kabul edilmez.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, düzeltme talebine ilişkin ola-

rak noter tasdiki de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Patent Enstitüsünden:

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel

Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gös-

terir Yönetmeliğin 8 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ek-

lenmiştir.

“Endüstriyel tasarım başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya

Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde su-

nulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki be-

yanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir.

Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya

belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.”

“Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü ta-

rafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf ya-

şanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.”

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2015 – Sayı : 29240



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

Madde 20 – Tasarım hakkı sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu

değişikliğin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye

başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması ha-

linde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliklerinin Tasarım Siciline kaydı, tasarım hakkı sahibi adına

kayıtlı tüm tasarım tescil başvuruları ile tasarım tescillerine tek ücret alınmak suretiyle uygu-

lanır.

Unvan ve nev’i değişikliğinin Tasarım Siciline kaydı için yapılan başvurudaki eksik-

liklerin süresi içinde giderilmemesi halinde en son yapılan tasarım tescil başvurusunda yer alan

bilgiler dikkate alınır ve yeni bir sahip numarası verilerek işlemler yürütülür.

Tasarım hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Tasarım Siciline

kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorun-

ludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Adres değişikliğinin Tasarım Siciline kaydı, tasarım hakkı sahibi adına kayıtlı tasarım

tescil başvuruları ile tasarım tescillerinin tamamına uygulanır.

Tasarım hakkı sahibi ya da varsa vekili tarafından yapılan yeni bir tasarım tescil baş-

vurusunda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı

olması halinde yeni tasarım tescil başvurusu, itiraz veya talepte beyan edilen adres Sicile kay-

dedilir.

Unvan ve nev’i değişiklikleri, Bültende yayımlanır. Değişikliği içeren tescil belgesinin

talep edilmesi halinde belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartıyla yeni tasarım tescil belgesi

düzenlenir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Yayımlanmış bir tasarım tescil başvurusunda, tasarım hakkı sahibinden

veya vekilinden kaynaklanan ve Sicilin esas unsurlarını değişikliğe uğratmayan maddi hataların

Tasarım Sicilinde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için aşağıda sayılan belgeler

ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Tasarım tescil numarası ile hatayı ve yapılacak düzeltmeyi içeren talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Devir ve hak sahipliğin-

deki diğer değişiklikler” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni ser-

maye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana ge-

lecek değişiklik işlemlerinin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda

bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge, bu belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tara-

fından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname”

“Miras yolu ile intikal, devir ve hak sahipliği değişikliklerinde tasarım tescil belgesinin

gönderilmesi halinde değişiklik Sicile kaydedilir ve yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Patent Enstitüsünden:

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA

KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre

Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönet-

meliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Adres, unvan, nev’i değişiklikleri ve hak sahipliğindeki değişiklikler

Madde 14 – Bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası

hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda

sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Talep dilekçesi,

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Adres değişikliği işlemi, entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğraf-

yası hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması üzerine Sicilde

entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi adına kayıtlı

tüm başvurular ve tesciller için yapılır.

Entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi ya da

varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunda

veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni

entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.

Bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin

unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda

sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Talep dilekçesi,

b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman ta-

rafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliği işlemi, entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre

devre topoğrafyası hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması

ve tek bir ücretin ödenmesi üzerine Sicilde entegre devre topoğrafyası başvuru veya hak sahibi

adına kayıtlı tüm başvurular ve tesciller için yapılır.

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni ser-

maye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana ge-

lecek değişiklik işlemlerinin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunul-

ması gerekir.

a) Dilekçe,
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b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge, bu belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tara-

fından onaylanmış Türkçe tercümesi,

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Hak sahipliğindeki diğer değişikliklerin entegre devre topoğrafyası başvuru veya hak

sahibi adına kayıtlı her bir başvuru ve tescil için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Adres, unvan, nev’i ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler Sicile kaydedildikten sonra

Bültende yayımlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A

maddesi eklenmiştir.

“Süreler, bildirimler ve işlem formları

MADDE 20/A– Bir entegre devre topoğrafyası başvurusu veya tescili ile ilgili işlem-

lerde uyulması gereken süre, Kanun veya bu Yönetmelikle belirlenmemişse uygulanacak süre,

Enstitünün bildiriminden itibaren iki aydır. Enstitü tarafından yapılan bildirimler yazılı olarak

yapılır ve bildirim tarihi olarak tebliğ tarihi esas alınır.

Bu Yönetmelikte geçen başvuru dilekçesi, form, talep veya dilekçe Enstitü tarafından

geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye su-

nulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerliliği kabul edilen bu işlem formlarının

kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan taleplerin geçerli işlem formları

ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla iki aylık süre verilir.

Entegre devre topoğrafyası başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil im-

za veya Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların

ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yön-

deki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul

edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması

veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tara-

fından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf ya-

şanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
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Türk Patent Enstitüsünden:

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent

Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 37 nci maddesinin başlığı “Devir ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler” şek-

linde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni ser-

maye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana ge-

lecek değişiklik işlemlerinin Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte

Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Dilekçe.

b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge, bu belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tara-

fından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Gerekli hallerde vekaletname.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

MADDE 44 – Bir patent başvuru veya patent sahibinin unvanının veya nev’inin de-

ğişmesi halinde bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle

birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Dilekçe.

b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce

onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması ha-

linde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Gerekli hallerde vekaletname.
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Unvan veya nev’i değişikliği işlemlerinde, başvuru veya patent sahibi ya da varsa bun-

ların vekili tarafından tek bir talep yapılması ve tek bir ücretin ödenmesi üzerine Patent Sici-

linde patent başvuru veya patent sahibi adına kayıtlı tüm patent başvuruları ile patentler için

ilgili işlem yapılır.

Bir patent başvuru veya patent sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin

Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bu-

lunulması gerekir.

a) Dilekçe.

b) Gerekli hallerde vekaletname.

Adres değişikliği işlemlerinde, başvuru veya patent sahibi ya da varsa bunların vekili

tarafından tek bir talep yapılması üzerine Patent Sicilinde patent başvuru veya patent sahibi

adına kayıtlı tüm patent başvuruları ile patentler için ilgili işlem yapılır.

Patent başvuru veya patent sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni

bir patent başvurusunda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin

farklı olması halinde yeni patent başvurusu veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Patent başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce

sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan bel-

gelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alın-

ması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi

işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması

halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.”

“Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü ta-

rafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf ya-

şanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sanatsal ve bilimsel  yaklaşımlarla, fotoğraf ve il-

gili alanlarda araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, kuram ve yöntemler geliştirmek, uygu-

lamaya yönelik çalışmaları üstlenmek, alanla ilgili faaliyetlere destek olmak, ulusal ve ulus-

lararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlamak, yaygın eğitime destek vermek, ayrıca

arşivleme ve yayın yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Fotoğrafın uygulama tanımları içerisine dahil olan her türlü farklı alanda, sanatsal

ve bilimsel bir yaklaşımla çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeler yürütmek,

b) Merkezin araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini basın ve yayın organları ara-

cılığıyla kamuya açan her türlü yazılı ve görsel yayını yapmak; araştırma sonuçlarını içeren

kitap serisi, dergi, internet sitesi hazırlamak ve bu çalışmaların basına iletilmesini sağlamak,

c) Farklı kültürel alanlarda yapılan araştırmalara katkı sağlamak amacıyla ulusal ve

uluslararası tartışma ortamı oluşturmak, sempozyum, panel, konferans, workshoplar-atölye ça-

lışmaları ve seminerler düzenlemek,

ç) İlgili araştırma konularına ilişkin faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve

kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Fotoğraf alanında; kapsamlı bir kütüphane ve  dokümantasyon merkezi oluşturmak,

bu amaçla görsel malzemeleri bağış olarak kabul etmek, gerektiğinde satın almak, tasnif etmek,

arşivlemek, ulusal ve uluslararası müze, okul, kütüphane ve bireysel arşivleri sayısal ortama

aktarmak ve paylaşmak,

e) Sanat ve kültür değeri olan yerli ve yabancı fotoğraf eserlerini sergilemek, yurt içinde

ve yurt dışında fotoğraf sanatını tanıtmak,

f) Özel ve mülki kurum ve kuruluşların fotoğraf alanına yönelik ticari, sanatsal ve kül-

türel projelerine/ihtiyaçlarına danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde katkı sağlamak,

g) Fotoğraf alanında üretilmiş yerli ve yabancı seçkin yazılı ve görsel yapıtları derle-

mek, çevirmek, basmak ve yaymak,

ğ) Ulusal ve uluslararası özel kuruluşlara ve kamuya açık, fotoğrafın çeşitli uygulama

alanlarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,

h) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

öğretim programlarının uygulanmasına kadro, sahip olacağı fiziksel ve teknik olanaklarıyla

destek vermek, söz konusu öğretim programlarına bağlı olarak önlisans ve lisans kademelerinde

bu görevi sürdürmek ve bu kapsamda öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştırmak ve destekle-

mek üzere organizasyonlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu
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Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fa-

kültesi, Fotoğraf Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda

görevi sona erer. Bu durumda görevin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yeni bir Müdür

görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirilinceye kadar, Müdür Yardımcılarından birini

bu görevi vekaleten yürütmek üzere görevlendirebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları yürütmek,

d) Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma pla-

nını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin eleman ihtiyaçlarını belirleyip, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan son-

ra Rektörlüğe sunmak,

f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür Yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun seçimi ile Yönetim Kurulu

üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdür Yardımcılarının görev süresi üç yıldır.

(2) Müdür Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün verdiği işleri yapmak,

b) Müdürün olmadığı zamanlarda en fazla altı ay süreyle yerine vekalet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

görevlendirilecek yedi üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üye-

ler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma planını, araştırma ve uygulama faaliyetlerini düzenlemek;

çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak,

b) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; sanatsal araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi

olan öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış sanat ve

bilim insanları ile araştırmacılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafın-

dan üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Da-

nışma Kurulunun üye sayısı en fazla on beştir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin

çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan alet,

ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA 

TASARIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, organla-

rına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve

Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, organlarına ve ça-

lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; tekstil ve moda tasarımı alanlarında araştırma, ince-

leme, tasarım ve uygulama yapmak, yayın hazırlamak; konferans ve sempozyum düzenlemek;

yenilikçi tasarımlar geliştirmek; sektöre danışmanlık hizmeti vermek; örgün eğitim yapan Mi-

mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bö-

lümüne destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getirerek Üniver-

site-sanayi işbirliği kapsamında sektörde yer alan işletmelerle tasarım ve üretim projeleri yü-

rütmek.

b) Araştırma, inceleme ve uygulama sonuç ürünlerini arşivlemek ve herkes tarafından

yararlanılabilir bir sistem oluşturmak.

c) Tekstil ve moda tasarımı ile ilgili yayınlar yapmak.

ç) Sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Gezici sergiler düzenlemek.
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e) Yenilikçi ürünler geliştirerek, tekstil ve moda tasarımı alanına katkı sağlamak.

f) Tekstil ve moda sektöründen gelecek istekler doğrultusunda, danışmanlık yapmak,

üretim yapmak, eğitim vermek.

g) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda

Tasarımı Bölümüne destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür, Müdür Yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Ta-

sarımı Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir.

Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi

başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya ça-

ğırmak, Kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek.

ç) Her öğretim yılı sonunda; geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yıl için çalışma

planını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

(3) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi Müdür Yar-

dımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine

verdiği işleri yapar ve Müdürün olmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlen-

dirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bunların görev süresi üç yıldır. Görev

süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma planını; araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim faaliyetlerini

düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak.
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b) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

c) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi

olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış

bilim adamları, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur. Müdür, Danışma

Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulunun üye sayısı on beşten fazla olamaz.

(2) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin

çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üye tamsayısının salt çoğunlu-

ğuyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

En üst yönetici

MADDE 13 – (1) Merkezin en üst yöneticisi Rektördür.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Arşiv

MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarından oluşan

arşivin mülkiyeti Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümüne

aittir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SİUZEM): Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, iletişim, internet ve bilgi teknolojilerine dayalı

olarak Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil, ders, sertifika programı,

kurs, seminer gibi tüm eğitim programları için plan, program, koordinasyon ve uygulama faali-

yetleri yürüterek;

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği

artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.
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b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve interaktif etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin et-

kinliğini artırmak.

c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-

teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve

yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-

teklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli

ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile des-

teklemek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki

bilgi güncellemesine yardımcı olmak.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,

Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika program-

larının standartlarını belirlemek.

f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri

almak.

g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin

etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

ğ) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-

lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre düzenlemek.

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için,

web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan

eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin

verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma

ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak

ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer

yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

18 Ocak 2015 – Sayı : 29240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversi-

telerde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora dersleri ve sınavları

için gerekli altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi tek-

nolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eği-

time ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve ulus-

lararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla uzaktan

eğitim konularında işbirliği yapmak.

f) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler

ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak ve hazırlatmak.

h) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım oto-

masyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-

manlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ni-

telikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik

araştırmalar yapmak.

i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu

eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, ge-

liştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-

birliği yapmak.

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin

güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görev-

lendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı ay süre ile görevi

başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

(2) Müdür Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı

ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması halinde

yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üye-

lerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapmakla

yükümlüdür. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden

sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurula başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinas-

yonunu sağlamak.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği planlamak

ve Rektörlüğe sunmak.

h) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan önlisans, lisans tamamlama, lisans,

lisansüstü ve doktora program ve bölümleri; bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöne-

ticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.

ı) Uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında il-

gili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program baş-

kanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur.

Diğer üyeler; Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir
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üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti

üzerine yılda en az altı kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik ha-

linde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezde görevli akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışındaki uzaktan

eğitim ile ilgili her türlü seminer, konferans, eğitim ve toplantılara katılımlarını sağlamak ama-

cıyla mali destek taleplerini değerlendirerek Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içe-

rikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün seçeceği Üniversiteye bağlı birimlerde

uzaktan eğitimde program önerebilecek yedi öğretim üyesinden oluşur. Müdür, Danışma Ku-

rulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve ka-

tılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev

süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün önerisi üze-

rine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi

kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu ki-

şiler oy kullanamazlar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanmış yıllık faaliyet raporunu ve çalışma planını değerlen-

direrek önerilerde bulunmak.

b) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
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Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MECBURİ STANDART TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/7/2000 tarihli ve 24107 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mecburi Standart Tebliği ile yürürlüğe konulan TS 500 “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım

Kuralları” Standardı ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiştir. Bu tadil metni, Resmî Gazete’de

yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra mecburi olarak uygulanır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

“Ek

TS 500: 2000

T3: Kasım 2014

Bu tadil, TSE İnşaat İhtisas Kurulu’na bağlı TK10 Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi

tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 13 Kasım 2014 tarihli toplantısında kabul

edilerek yayımına karar verilmiştir.

Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

1) Madde 3.4 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

3.4 Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları

Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları TS 13515 Ek B1’e uygun olmalıdır.”
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ARALIK GÜNSÜTLER ALANI        MURAT 
ORTASAYFA-4 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Ocak 2015 
PAZAR Sayı : 29240 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Sayı : 2012/59-2014/247 E-K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Şevki ve Atiye oğlu 1981 Midyat D.lu 

Cumhuriyet Mah. Nüfusuna kayıtlı olup hangi adreste ikamet ettiği tespit edilemeyen Hayrettin 
ARSLAN hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan 
kamu davasında Mahkememizin 2012/59-2014/247 E-K sayılı ilamıyla sanık hakkında 5237 s. 
CMK.'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verildiği, verilen kararı katılan kurum 
vekilinin temyiz ettiği, 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 10768 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/274 
Karar No : 2014/427 
Mahkememizin 11/12/2014 tarih ve 2014/274 esas 2014/427 sayılı kararı ile Basit cinsel 

saldırı suçundan 5237 sayılı TCK 105/1,53/1-2-3 CMK 231/5,231/8, maddesi uyarınca 
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜREYLE DENETİM 
SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA dair verilen karar Mohammad ve Radah oğlu l984 D.lu. 
Suriye uyruklu MOHAMMAD NAWLO'NUN dosyada adresi bulunmadığından karar tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden 
itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 
verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna 
başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, ilanen tebliğ olunur.
 101 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessese Müdürlüğümüz Deniş Lavvar’dan SEAŞ Balcı’ya kömür taşınması, 

boşaltılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111   45500 

Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin a)- 
 

Niteliği-Türü-Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya 

No 
İhale Tarihi 

ve Saati Süre 

1 

Deniş Lavvar Tesisi ve civarından 
SEAŞ Balcı kapısındaki 1-4 
üniteleri besleme silosuna 100.000 
ton kömürün taşınması ve 
boşaltılması şeklindeki hizmet 
alımı işi 

2015-973494 2015-72 
02.02.2015 

14.00 

50 
Takvim 
Günü 

 
b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 
c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (207 nolu odadan), ANKARA ve 
TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. 
No. 3 D. 4 Bornova / İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, 
karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

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

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 325/1-1 
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HIZLI PVC KAPI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız üretim alanına hızlı pvc kapı, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 
2 - Hızlı pvc kapıya teklif verilebilmesi için Fabrikamızda yerinde görülüp, Teknik İşler 

Müdürlüğümüzden bilgi alınabilir.  
3 - Teklifler en geç 26.01.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
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 – 74 340/1-1 

————— 
BANT ALIMI VE MONTAJI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 adet 4800X3000 köprü bantı ve montajı, 1 adet 
4300X3000 köprü bantı ve montajı, 1 adet 5400X3000 köprü bantı ve montajı, 2 adet köprü 
bantının kısaltılıp yapıştırılması, 5430X840 bant ve montajı, 1 adet 5090X840 bant ve montajı,    
1 adet 4420X820 bant ve montajı, 1 adet 8850X840 bant ve montajı, 1 adet 5190X840 bant ve 
montajı, 1 adet 5500X840 bant ve montajı, 1 adet 6540X820 bant ve montajı, 1 adet 9730X830 
bant ve montajı, 1 adet 1045X840 bant ve montajı, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 26.01.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
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 – 74 341/1-1 

————— 
UN DEPOLARI SİLOLARI PLC VE SCADA OTOMASYON SİSTEMİNİN 

BAKIMI YAPILACAKTIR 
1 - Fabrikamız, Un Depolama ve dağıtım silolarının PLC ve SCADA otomasyon 

sisteminin 1 yıllık bakımının yapılması, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 
2 - PLC ve SCADA otomasyon sisteminin bakımına teklif verilebilmesi için 

Fabrikamızda yerinde görülüp, Teknik İşler Müdürlüğümüzden bilgi alınabilir.  
3 - Teklifler en geç 26.01.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
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 – 74 342/1-1 
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TAŞINMAZLAR ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI PARK, REKREASYON ALANI, EĞİTİM, 
SOSYAL VE KÜLTÜR MERKEZLERİ İLE LOJMAN, OFİS, YAYA ÜST GEÇİDİ VE 

KONUT İNŞAATLARI YAPTIRILMAK AYRICA MEVCUT GAR BİNASI VE 
DİĞER TESCİLLİ BİNALARIN BAKIM ONARIMLARINI YAPTIRMAK İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
Çankırı Belediye Başkanlığından: 
Belediyemizce aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar üzerine TCDD ile Çankırı Belediyesi 

arasında imzalanan 07/02/2012 tarihli protokolde belirtilen şartlar çerçevesinde, kat karşılığı park, 
rekreasyon alanı, Eğitim, Sosyal ve Kültür merkezleri ile lojman, ofis, yaya üst geçidi ve konut 
inşaatları yaptırılmak ayrıca mevcut gar binası ve diğer tescilli binaların bakım onarımlarını 
yaptırmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır 

İLİ : Çankırı  
İLÇESİ : Merkez 
MAHALLESİ : Abdülhalik 
ADA NO : 759 
PARSEL NO : 22 (13452.72 m2), 23 (2281.76 m2), 25-29 (10732.37 

m2), 26-28 (31635.81 m2) 
CİNSİ : Arsa 
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 41.560.503,34 TL  
 (Kırkbirmilyonbeşyüzaltmışbinbeşyüzüçliraotuzdörtkuruş) 
 GEÇİCİ TEMİNAT : 1.246.815.10 TL  
 (Birmilyonikiyüzkırkaltıbinsekizyüzonbeşliraonkuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 02.02.2015 günü saat 15.00 
A.Yukarıda bilgileri verilen taşınmazlar üzerine TCDD ile Çankırı Belediyesi arasında 

imzalanan 07/02/2012 tarihli protokolde belirtilen şartlar çerçevesinde, kat karşılığı park, 
rekreasyon alanı, Eğitim, Sosyal ve Kültür merkezleri ile lojman, ofis, yaya üst geçidi ve konut 
inşaatları yaptırılmak ayrıca mevcut gar binası ve diğer tescilli binaların bakım onarımlarını 
yaptırmak yaptırılacak konutlardan normal katlarda bulunan ve belediyemizin seçeceği en az; 4 
adet bağımsız bölüm ve 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası)'nın idaremize verilmesi paylaşım 
dışında kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi, 3194 sayılı kanuna göre 
kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi, İmar durumu veya başka 
herhangi bir nedenle kat karşılığı yapılacak konutların bağımsız bölüm sayısında artış olması 
halinde ihale oranında İdaremize yansıtılması şartıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere 
ihaleye çıkarılmıştır. 

B. İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 

adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda toplanacak encümence 
yapılacaktır. 

2. Şartnameler ve tüm ekleri 09.30-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet 
Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında 
bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 500 TL karşılığında 
satın alınabilecektir. 

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 02.02.2015 tarih ve saat 15.00’e 
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek 
Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 
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4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
a) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları teklif 

mektubunu koyacakları iç zarf,  
b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihalenin 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış olacaktır. Bu belge şirketlerde aranmayacaktır.) 
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belgenin verilmesi 
d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesinin verilmesi 
d.1. Gerçek kişi olması halinde, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin verilmesi, 
 d.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin verilmesi, 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin 
verilmesi, 

e.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin verilmesi, 
e.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 sirkülerinin 
verilmesi, 

f) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin verilmesi, 

g) Çankırı Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tahsilât Servisi veznesine nakit 
olarak yatırılmış alındı makbuzu veya Çankırı Belediyesi adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış 
ekli örneğe uygun banka şube limitlerini gösterir limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu,  

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesini 
verilmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 

ı) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %20’sinden az olmamak üzere 
kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekli örneğe uygun banka referans 
mektubu  

i) Muhammen bedelin %50'sinden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat 
işlerine ait resmi kurumlardan alınmış iş deneyim belgesi  

j)İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin verilmesi  

k) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye 
genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin verilmesi  

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine 
uygun yazılı beyanını vermesi.  

m) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını 
vermesi. 

n) Ekli örneğe uygun Teknik Personel Taahhütnamesini vermesi 
o) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi 
p) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
her birinin (b),(d), (e), (j),(k), (m) ve (o) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 02.02.2015 tarih ve 
saat 15.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. 

5. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

6. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında 
defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.  
İlan olunur. 291/1-1 

—— • —— 
İHTİYAÇ DIŞI DEKLASE OLARAK BULUNAN 241 KALEM MALZEME SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğünden:  

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambar Stoklarında İhtiyaç Dışı Deklase Olarak Bulunan 241 Kalem 
Malzemenin (İş Makinası, Filtre Bezi, Kimyasal) KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ 
ile satışı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel: 12.902,67 TL. 
3 - Şartnameler; 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 
adresinde,  

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı  
  (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA 
  Tel : 0 312 294 22 31), 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 
(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL 
Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 

7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.  
3 - İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü  
  600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/ 

BALIKESİR 
4 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat : 10/02/2015 günü Saat: 14.00 
5 - İhaleye Katılabilme Şartları : 
İstekliler; 
5.1.Teklif Mektubunu, 
5.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
5.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini;  
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- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
- 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 sirkülerini, 

5.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

5.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 
Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen 
toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat 
vereceklerdir. 

5.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,  
5.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
6 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 10/02/2015 günü Saat: 14.00’e kadar Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak 
Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak 
posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar 
ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 
ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 268/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Yüksekokulumuz Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programına 2547 

Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin 
ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı gösterilen kadroda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48nci maddesindeki genel şartları taşımaları 
gerekmektedir. 

 
BÖLÜM/PROGRAMI ALANI Prof. Dr.  
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 
İşletme Yönetimi Programı 

Sayısal Yöntemler, Lojistik 
alanında çalışmaları bulunmak. 1 

 
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
Başvuru ve sunulacak belgelerle ilgili iletişim adresi: 
Galatasaray Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı, 
Çırağan Cad. No: 36     34357 Ortaköy/İSTANBUL 
Tel: 0 (212) 227 44 80 373/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 08/05/2014 

tarihinde 2014/38990 İhale Kayıt No ile yapılan “Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmet Alımı” 
işi ihalesinde; 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yasak 
fiil ve davranışlarda bulunduğu Kamu İhale Kurulunun 23/07/2014 tarihli ve 2014/UH.II-2667 
sayılı kararı ile tespit edilen; 

GENÇ UFUKLAR Danışmanlık Temizlik Gıda Halkla İlişkiler İnşaat ve Taahhüt 
Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Adres: Karakavak Mevkii Alman Hastanesi 
Arkası No: 5 Merkez/MALATYA, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 11988, 
Oda Sicil No: 13935, Vergi Dai/No: Beydağı V.D. / 393 051 8580)’ne ve ihale tarihi itibariyle bu 
şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mehmet GÜRSOY (T.C. Kimlik No: 
55297281762)’a; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi gereğince verilen ve 01/11/2014 
tarihli 29162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 
11/12/2014 tarihli ve Esas No: 2014/1951 sayılı “Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN 
DURDURULMASI” yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 05/01/2015 tarihli 
Oluru ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 366/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul’da kurulmuş olan Büyükşehir Anadolu Lisesi Koruma Yardımlaşma ve Yaşatma 

Vakfı, Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.10.2014 tarihinde kesinleşen, 
15.09.2008 tarihli ve E: 2007/1103, K: 2008/1016 sayılı tavzihli kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 333/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Türkiye Yeşilay Vakfı (6487 sayılı Kanuna göre kurulmuştur.) 
VAKFEDENLER: Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2014 tarih ve E. 2014/480 K. 2014/425 
sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Yurdumuzda ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, tütün, 
alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden 
bağımlılıklar yanında kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma 
zararlı bütün alışkanlıklarla mücadele etmek, bağımlılıkla mücadele konularında politika, 
program ve projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmektir. 

Bağımlılıkla mücadele temelinde toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmek, 
eğitim kurumları, sağlık kurumları ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarının bağımlılıkla mücadele kapasitesini geliştirilmesini sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tüzel kişiliği sona 

eren vakfın her türlü varlıklarının tasfiyesi sonucundaki müsbet bakiyesi Türkiye Yeşilay 
Cemiyetine devredilir. Son mütevelli heyeti başkan ve vekilleri tasfiye kurulu olarak görev 
yaparlar. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 332/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.11.2014/181 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.11.2014/2246 İSTANBUL 
İstanbul ili, Adalar İlçesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 

15.12.1973 tarih 7621 sayılı kararı, 25.07.1975 tarih 8544 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih 9461 
sayılı kararı, 10.12.1976 tarih 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih 9871 sayılı kararı, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih 234 sayılı kararı ile 
Sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
11.07.2007 tarih 667 sayılı kararı ile geçiş dönemi yapılaşma şartlarının 26.07.2007 tarihine kadar 
devam edebileceğine karar verilen alanda kalan, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih 3125 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun görülen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.06.2011 
tarih 1344 sayılı meclis kararıyla aynen onaylanan alanda kalan Heybeliada ve Büyükada’ya 
ilişkin; İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin Adalar bütünü içinde 
bu güne kadar arkeolojik Sit alanı ilan edilmemiş olan Büyükada, Heybeliada ve varsa başka 
adaların da arkeolojik sit alanı ilan edilmesi istenen 25.11.2010 tarihli başvurusu, İstanbul 
Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 
Müdürlükleri arşivinde yapılar araştırmalar sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelerin ekte 
sunulduğu bildirilen 18.05.2011 tarihli B.16.0.AMG.4.34.47.02.222.01/2011-1426 sayılı yazısı, 
Adalar Belediye Başkanlığı’nın konunun değerlendirilebilmesi amacıyla Büyükada’ya ait 3, 
Heybeliada’ya ait 6 ayrı mevkiinin halihazır plan örneklerinin sunulduğu belirtilen 15.07.2011 
tarihli ve 962 sayılı yazısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Üniversiteleri Fen 
Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi Bölümü Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu görüş yazısının ekte 
olduğu bildirilen 11.04.2013 tarihli ve 1708 sayılı yazısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı’nı 07.07.2013 tarihli yazısı ile bölümlerinde bulunan Adalar 
İlçesine ilişkin bilgi belgenin künyesi bildirilen 07.07.2013 tarihli yazısı, Adalar Kaymakamlığı 
Tapu Müdürlüğü’nün 179 adada kayıtlı tüm parsellerin tapu kayıtlarının çıkartılarak yazıları 
ekinde gönderildiği bildirilen 06.02.2014 tarihli ve 396413-106.01/104 sayılı yazısı, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın taşınmaza ait halihazır haritanın işaretlenmiş olarak yazıları 
ekinde gönderildiği belirtilen 17.02.2014 tarihli ve 96786607-805-02-05-465-31431 sayılı yazısı, 
Adalar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 179 adaya ait 1/1000 ölçekli halihazır 
harita örneği, 1/500 ölçekli kadastral harita örneği, 179 ada içerisinde bulunan parsellere ait 
listenin yazıları ekinde gönderildiği belirtilen 20.02.2014 tarihli ve M.34.6.ADA.0.29.2014/181 
sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 13.05.2014 tarihli raporu okundu, söz konusu 
parseller Kurulumuz üyelerince 06.11.2014 tarihinde yerinde incelendi, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda, 

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada ve Heybeliada’da Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi 
talep edilen ve Kurulumuzu üyelerince 06.11.2014 tarihinde yerinde incelenen parsellere ilişkin; 

Büyükada, Yılmaztürk Caddesinden başlayarak Rum Yetimhanesi duvarına kadar devam 
eden 194 ada, 1 ve 2 parseller üzerinde yer alan kanalın korunması gerekli kültür varlığı olarak 
tescil edilmesine, orman mülkiyetinde kalan söz konusu kanalın ilgili idaresince koordinatlarının 
işaretli olduğu paftanın Kurulumuza iletilmesine, 

Büyükada, 179 ada, 10 parselin bilimsel kaynaklarda bu alanda manastır olduğunun 
belirtilmesi ve gözle görünür mimari kalıntılara rastlanılması göz önüne alınarak 2863 sayılı 
Yasanın 6. Maddesine göre 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, buna göre 
Adalar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planında revizyon yapılarak Kurulumuza 
iletilmesine, ayrıca 179 ada, 10 parselde bulunan mimari kalıntıların korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan taşınmazın ilgili idaresi ve 
Belediyesi tarafından işgal ve yapılaşmadan arındırılmasının sağlanmasına karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama
Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Mecburi Standart Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— 2014 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2014 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2014 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2014 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y)

Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

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
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