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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Türkiye İş Kurumundan:
TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK
SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İş Kurumu hukuk müşaviri ve avukat
kadrolarına ilk defa atanacakların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Kurum merkez ve taşra teşkilâtında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına
ilk defa atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanununun 15 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 64. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,
b) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavını,
c) Giriş sınavı komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,
ç) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
d) KPSS (B): B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar
Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Kurum hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına ilk defa atanacaklar,
Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile alınabilecekleri gibi ÖSYM tarafından; Kamu Personel
Seçme Sınavı puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle de
yerleştirilebilirler.
(2) Giriş sınavı komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya
da klasik veya test usulünde yapılabilir. Giriş sınavı komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı
sınavı Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Türkiye ve Orta Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir. Bu durumda
sınava ilişkin hususlar, Kurum ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı,
KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı adayın
sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek
ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle, Devlet Personel Başkanlığı ile Kurum
internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
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c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş
sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine
sahip olmak.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurum internet sitesinden
temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
c) Üç adet vesikalık fotoğraf.
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
d) Özgeçmiş.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma
teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumca da onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar Kurum İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ulaşmış
olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları giriş sınavı komisyonu tarafından
yürütülür.
(2) Giriş sınavı komisyonunca sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular
incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Kurum internet
sitesinden sınavdan en az beş gün önce duyurulur. Kendilerine ayrıca yazılı bir çağrı yapılmaz.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından Genel
Müdürce belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü ile hukuk müşaviri veya avukat olarak görev
yapanlar arasından birer olmak üzere üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle giriş sınavı komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler giriş sınavı komisyonuna
katılır.
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(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
Giriş sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların
tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı
oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Sınav konuları
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Medeni Usul Hukuku.
d) Uluslararası Hukuk.
e) İdare Hukuku.
f) İdari Yargılama Hukuku.
g) Ceza Hukuku.
ğ) Ceza Usul Hukuku.
h) İcra ve İflas Hukuku.
ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.
i) İnsan Hakları Hukuku.
j) Ticaret Hukuku.
(2) Giriş sınavı komisyonu gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek
şartıyla ilave konular da belirleyebilir.
(3) Sınav sorularının hangi konu veya alt konulardan oluşacağı sınav ilanında duyurulur.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde sınav soruları,
giriş sınavı komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir
tutanak giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile giriş sınavı komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.
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(2) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
(3) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği
günü takip eden beş iş günü içinde Kurumun internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit
puan alan adaylar dahil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre adaylar çağrılır. Sadece
sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan
sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır.
KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki
aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı
yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Kurum internet sitesinde duyurulur.
(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) 11 inci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan,
diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyon başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 14 – (1) Giriş sınavı komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder
ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısını aşmayacak kadar asıl aday ile
ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.
(2) İlanda belirtilen kadro sayısı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre hazırlanan
liste Genel Müdür onayına sunulur ve Genel Müdürün onayladığı başarı listesi sözlü sınavın
neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Kurum internet sitesinde yayınlanmak suretiyle
duyurulur. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.
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(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız
olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava
açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.
(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı
teşkil etmez.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 15 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde
yazılı olarak giriş sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır.
İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
duyurusunda bulunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim
Atanmadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan
aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına
dair yazılı beyanı.
ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.
d) Mal bildirimi.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanma
MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı
kadar aday, başarı sıralamasına göre otuz gün içerisinde hukuk müşaviri veya avukat olarak
atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle
göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine,
yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 ay içerisinde atama yapılabilir.
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(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sekretarya hizmetleri
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sınav ve giriş sınavı komisyonuna ilişkin
sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
Bildirim
MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü
yürütür.

—— • ——

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ OSMANLI-MALAY DÜNYASI
ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına
ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay
Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin, 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (OMDÇAUM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay
Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları; Osmanlı-Malay Dünyası kapsamında iki önemli
Müslüman dünyanın tarihini siyasi, askeri, iktisadi, kültürel ve sosyal yönleriyle bilimsel olarak
incelemek, iki dünya arasında dünden bugüne köprüler kurmak ve yetişen yeni kuşakların birbirlerini daha iyi anlamasını ve işbirliği imkânlarını sağlamak üzere ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve görüş paylaşmak, bu meyanda gelişmeleri izlemek,
kongre, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,
Osmanlı-Malay Dünyası ilişkileri kapsamında değer merkezli ve medeniyet perspektifli açılımlar üzerine yoğunlaşmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Osmanlı‒Malay Dünyası üzerine araştırma yapmak, alanında spesifik konuları incelemek ve Müslüman dünyanın kalkınması için akademik projeler üretmek.
b) Merkezin çalışma alanlarında uluslararası konferanslar, seminerler, çalıştay ve forumlar tertip etmek.
c) Bir “Global Ödül Merkezi” kurarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunan araştırmacılara, liderlere, bilim adamı ve alimlere, yaptıkları çalışmalardan dolayı onurlandırmak üzere ödüller vermek.
ç) Merkezde yürütülecek projelerle ilgili araştırma ve eğitim birimleri kurmak, ilgili
kurumlar arası toplantılar düzenlemek, bunlar arasında yardımlaşma ve paylaşmanın kanallarını
inşa etmek.
d) Merkezde yapılmış bilimsel çalışmaları basmak ve yayımlamak.
e) Merkezde Osmanlı-Malay çalışmalarına ilişkin bir araştırma veri tabanı kurmak.
f) Merkez ekseninde yüksek lisans ve doktora programları hazırlamak ve bu meseleye
ilgi duyan araştırmacıları konuyla ilgili başlıklarda tez çalışmaları yapmaya teşvik etmek.
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g) Bilimsel ve kültürel işbirliği ve Türk-Malay Dünyası arasında paylaşım sağlamada
gerekli koordinasyonu sağlamak.
ğ) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine 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, Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları
arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden
ayrılan Müdürün yerine aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(3) Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya
kadar vekâlet edebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona
erer. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi
görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Yönetim Kurulunu ayda bir defadan az olmamak üzere toplantıya çağırmak, gündemi
hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.
d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
g) Oluşturulan araştırma birimlerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim
Kurulunu bilgilendirmek.
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ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra Rektöre sunmak.
h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan
sonra Rektörlüğe sunmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 ‒ (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilecek üç kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve Merkezin
faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda
Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 ‒ (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere, danışma ve özel ihtisas komisyonları
oluşturmak.
b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas
ederek görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.
ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları
kurarak çalışmaları yürütmek.
d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 ‒ (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı, Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümü öğretim üyeleri arasından fakülte kurullarınca seçilecek olan ikişer üye ile diğer
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bölümlerden Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan
üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.
(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 ‒ (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet
alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

İzmir Üniversitesinden:
İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) GG ve KK notu: Üniversitemizde İngilizce Öğretmenliği Bölümü hariç diğer tüm
bölüm ve programlarda Yükseköğretim Kurulu tarafından alınması zorunlu tutulan Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinden başarılı öğrenciye GG notu, başarısız öğrenciye KK notu verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/9/2013

28761

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/9/2014

29126
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
İNTEGRA 96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME BAĞIMSIZ
DENETİM GÖZETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2012/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/13)
MADDE 1 – 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İNTEGRA
96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri
Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (SGM:
2012/22) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan İNTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim
Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, (Girne Bulvarı Murat Apt. No:71 Daire: 1 Karşıyaka/İzmir)
1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2009/142/AT) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte yer alan;
a) Gaz yakan ev-tipi pişirme cihazları;
1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),
2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),
3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),
4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).
b) Gaz yakan ticari pişirme cihazları;
1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),
2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),
3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),
4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).
c) Ani su ısıtıcıları (şofbenler);
1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),
2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),
3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),
4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).
ç) Gaz yakan cihazlar;
1) AT Tip Uygunluk Beyanı, Üretim Kalite Güvencesi (EK II-3),
2) AT Tip Uygunluk Beyanı, Ürün Kalite Güvencesi (EK II-4),
kapsamlarında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş
olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ
ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, IMT–2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve
İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin kapsama alanı yükümlülüğü hükümlerinde belirlenen yerleşim alanlarında hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin ölçüm
ve saha test yöntemlerinin belirlenmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3N mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından
kapsama alanı yükümlülükleri çerçevesinde sunulan 3N mobil haberleşme hizmetlerine ilişkin
hizmet kalitesi ölçütlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 4 üncü, 6 ncı, 12 nci, 48 inci ve 52 nci maddeleri ile 12/9/2010 tarihli ve 27697
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) 3N: IMT-2000/UMTS standartlarında veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen
standartlarda kurulan üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme sistemini,
b) Arama başarısızlık oranı: Başarılı olarak kurulan ancak abonenin isteği dışında herhangi bir nedenle sonlanan arama sayısının toplam başarılı arama sayısına oranını,
c) Arama blokaj oranı: Kapsama alanı içinde yapılan aramalarda, radyo link, transmisyon, anahtarlama gibi sistemlerdeki kaynak yetersizliğinden dolayı bağlantı kurulamayan arama
girişimi sayısının toplam arama girişimi sayısına oranını,
ç) Başarısız erişim oranı (HTTP): Http hizmetine erişim için başarısız erişim teşebbüsü
sayısının tüm erişim teşebbüsü sayısına oranını,
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d) Başarısız veri indirme oranı (HTTP): İnternet sayfası içeriğinin başarılı bir şekilde
görüntülenmesi için; indirme işlemi başlatılan ancak tamamlanamayan veri indirme sayısının
toplam başarılı olarak başlatılan veri indirme sayısına oranını,
e) Döngü: Veri hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi ölçüt değerlerinin elde edilmesi
amacıyla saha testlerinde belirli sayıda yinelenen işlemleri,
f) En yoğun saat: 24 saat boyunca yapılan ölçümler sonucunda her gün için ayrı olarak
ve saat başı dikkate alınarak belirlenen trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bir (1) saati,
g) Hücre: Bir 3N baz verici istasyonu (NodeB) tarafından kapsama alanı içine alınan
ve servis verilen en küçük coğrafi alanı,
ğ) HTTP: Bağlantılı Metin Aktarım Protokolünü (Hyper Text Transfer Protocol)
h) İmtiyaz sözleşmesi: 3N işletmecileri ile Kurum arasında imzalanan IMT–2000/UMTS
Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesini,
ı) KMH (SMS): Kısa mesaj hizmetini,
i) KMH tamamlanma oranı: Kapsama alanı içerisinde aktif durumda bulunan aboneler
arasında üretilen ve uçtan uca KMH teslim süresi içerisinde bir terminal cihazından diğer bir
terminal cihazına başarılı bir şekilde iletilen toplam KMH sayısının gönderilen toplam KMH
sayısına oranını,
j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
l) OKD (MOS): Uçtan uca ses kalitesi ölçümlerinde kullanılan ve ölçüm yöntemi ITU-T
P.862 tavsiye kararında tanımlanan ortalama kanaat değerini,
m) Ölçüm: Hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bilgilerin işletmecilerin kendi 3N şebekesi
üzerinden bilgisayar ve yazılım imkânlarıyla derlenmesi ve analiz edilmesi suretiyle elde edilmesini,
n) Saha testi: Hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bilgilerin, mahallinde havadan alınan
sinyal üzerinden analiz sistemleri kullanılarak elde edilmesini,
o) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ö) Uçtan uca KMH teslim süresi: Kapsama alanı içerisinde aktif durumda bulunan aboneler tarafından üretilen KMH’nin, kısa mesaj merkezinden aboneye iletildiği ve abone tarafından alındı mesajının kısa mesaj merkezine gönderildiği ve saniye cinsinden ölçülen süreyi,
p) Yönetmelik: 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yerleşim Alanları, Standartlar ve Ölçüt Değerlerinin Elde Edilme Yöntemi
Yerleşim alanları
MADDE 5 – (1) Ölçüm ve saha testleri, imtiyaz sözleşmesi hükümlerine istinaden kapsama alanı yükümlülüğü bulunan yerleşim alanları üzerinden yapılır.
(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, TÜİK’in en son resmi nüfus sayımı sonuçları esas
alınır.
Hizmet kalitesine ilişkin standartlar
MADDE 6 – (1) İşletmeci, hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin ölçümler ve saha testlerinde ilgili mevzuat ve bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; uluslararası standart ve usullere,
ITU tavsiye dokümanlarına ve ETSI standartlarına uymakla yükümlüdür.
Bildirimler için ölçüt değerlerinin elde edilme yöntemi
MADDE 7 – (1) Kuruma yapılacak bildirimlerde; arama blokaj oranı, arama başarısızlık oranı, KMH tamamlanma oranı ve uçtan uca KMH teslim süresi ölçüt değerleri ölçüm
yöntemi ile OKD, başarısız erişim oranı, başarısız veri indirme oranı ve veri aktarım hızı ölçüt
değerleri ise saha testi ile elde edilir.
(2) Bütün ölçümler ve saha testleri şebeke sonlandırma noktasından ve gerçek haberleşme trafiği üzerinden elde edilir.
(3) Saha testleri hariç, deneysel arama ve bağlantı kurmak suretiyle elde edilecek ölçüm
değerleri Kuruma yapılacak bildirimlerde kullanılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ölçüm Verileri ve İlgili Ölçütlerin Hesaplanması
Ölçüm yönteminde kullanılan veriler
MADDE 8 – (1) Arama başarısızlık ve arama blokaj oranı hesaplamalarında her bir
yerleşim alanındaki toplam trafiği içerecek şekilde; bütün geçerli girişimler üzerinden ve her
bir hücrenin günlük toplam trafik içindeki en yoğun saatine ait veriler kullanılır. KMH tamamlanma oranı ve uçtan uca KMH teslim süresinin elde edilmesinde ise; kısa mesaj
merkezinde/merkezlerinde en yoğun trafiğin gerçekleştiği saatte elde edilen veriler kullanılır.
(2) KMH tamamlanma oranı ve uçtan uca KMH teslim süresi ölçütlerine ilişkin hesaplamalar GSM ve 3N şebeke ayrımı yapılmaksızın ortak yapılacak olup, bildirimi 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet
Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yapılır.
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Ölçüm yöntemi ile elde edilen ölçütlerin hesaplanması
MADDE 9 – (1) Ölçümler, işletmeci tarafından yerleşim alanları bazında ayrı ayrı olmak üzere kendi 3N şebekesindeki trafiğin tamamı üzerinden elde edilir.
(2) Yerleşim alanı sınırları içerisine hizmet veren bütün hücrelerin en yoğun saatlerinde
elde edilen verilerin toplanması ile bulunan toplam başarısız arama sayısının toplam başarılı
kurulan arama sayısına oranlanması ile hesaplanan değer, o yerleşim alanının ilgili bildirim
döneminde ilgili olduğu aya ait arama başarısızlık oranı olarak alınır.
(3) Yerleşim alanı sınırları içerisine hizmet veren bütün hücrelerin en yoğun saatlerinde
elde edilen verilerin toplanması ile bulunan toplam bloke olan arama girişimi sayısının toplam
arama girişimi sayısına oranlanması ile hesaplanan değer, o yerleşim alanının ilgili bildirim
döneminde ilgili olduğu aya ait arama blokaj oranı olarak alınır.
(4) Ölçümlerde ve ölçütlerin hesaplanmasında, son kullanıcıları doğrudan etkileyen ve
Kurum tarafından belirlenen sayaçlar kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Saha Testleri, Kapsamı ve İlgili Ölçütlerin Hesaplanması
Saha testleri ve kapsamı
MADDE 10 – (1) Hizmet kalitesi ölçütleri için yapılacak saha testlerinde:
a) ITU ve ETSI standart ve usullerine uygun saha testi yapabilecek, test verileri ile birlikte test yapılan noktanın coğrafi konumunu ve zamanını kaydedebilecek cihaz ve/veya cihaz
setleri kullanılır.
b) Cihaz ve antenlerin araca monteli olduğu durumda, testin araç içi veya dışı anten
değerlerinden hangisine karşılık geldiği belirtilir ve varsa anten ekipmanlarının kayıp/kazancına
hesaplamalarda yer verilir.
(2) Saha testleri durağan ve/veya hareketli olarak yapılabilecek olup, hareket halindeki
saha testlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları nedeniyle aksine bir zorunluluk olmadıkça
araç hızı şehir içi için ortalama 30-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacaktır.
(3) Kuruma yapılacak bildirimlere ilişkin saha testleri hareketli olarak yapılır.
(4) Saha testleri ilgili yerleşim alanının en yoğun saatini de içerecek zaman aralığında
yapılacak olup en yoğun olduğu bir saat içerisinde bitirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
(5) Saha testi gerçekleştirilirken her işletmeci kendisine ait sunucuları kullanır.
(6) Kurum re’sen veya şikâyet durumunda hizmet kalitesi ölçütleri için saha testi yapabilir veya 3N işletmecilerine ve Kurumdan yetki almak şartıyla üçüncü şahıslara yaptırabilir.
(7) Kurumun gerçekleştireceği saha testlerinde kendi sunucularını kullanması esastır.
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Saha testi ile elde edilecek ölçütlerin hesaplanması
MADDE 11 – (1) İşletmeci kapsama yükümlülüğü bulunan yerleşim alanlarında OKD,
başarısız erişim oranı, başarısız veri indirme oranı ve veri aktarım hızı ölçütleri için belirlenen
hedef değerleri sağlamakla yükümlüdür. Ancak OKD, başarısız erişim oranı, başarısız veri indirme oranı ve veri aktarım hızı bildirimleri, Kurum tarafından belirlenecek ve sayısı her dönem
için 20’yi geçmeyecek şekilde yerleşim alanları bazında yapılır.
(2) OKD ölçütü, saha testleri sonucunda elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(3) Veri aktarım hızı (ftp) ölçütü hesaplamalarında;
a) Tüm başarılı indirme işlemlerinin en hızlı %95’inin ortalama veri aktarım hızı hesaplanırken, tüm başarılı indirme işlemlerinin en hızlı %95’inin aritmetik ortalaması alınır.
b) Başarılı indirme işlemlerinin %99’unun her biri için ortalama asgari veri aktarım
hızı hesaplanırken, tüm oturumların en hızlıdan en yavaşa doğru sıralanan saha testi değerlerinin %99’uncu sırasındaki başarılı indirme hızı (%99’uncu sıra = Hızlıdan yavaşa doğru sıralanan başarılı oturum sayısı x 0,99) alınır.
c) Tüm başarılı gönderme işlemlerinin en hızlı %95’inin ortalama veri aktarım hızı hesaplanırken, tüm başarılı gönderme işlemlerinin en hızlı %95’inin aritmetik ortalaması alınır.
ç) Yüzde hesaplamalarında çıkan değer tam sayı değilse bir sonraki tam sayıya yuvarlanır.
(4) Başarısız erişim oranı (http) ölçütünün hesaplanmasında, erişim teşebbüsünü müteakip herhangi bir veri paketinin alınamadığı tüm başarısız erişim teşebbüsü sayısının tüm
erişim teşebbüsü sayısına oranı kullanılır.
(5) Başarısız veri indirme oranı (http) ölçütünün hesaplanmasında, internet sayfası
içeriğinin başarılı bir şekilde görüntülenmesi için indirme işlemi başlatılan ancak tamamlanamayan indirme sayısının başarılı olarak başlatılan toplam indirme sayısına oranı kullanılır.
(6) OKD, başarısız erişim oranı, başarısız veri indirme oranı ve veri aktarım hızı ölçütleri için; bildirim yapılacak yerleşim alanları, saha test güzergâhları, döngü, saha test senaryosu
ve detaylı rapora ilişkin hususlar her yıl Aralık ayı içerisinde takip eden yıl için Kurum tarafından işletmecilere bildirilir.
(7) Ölçüm güzergâhı belirtilmeyen saha testleri, saha testi yapılacak bölge içerisindeki
tüm bulvar ve ana caddeleri içerecek şekilde yapılır.
(8) Kurum gerek görmesi halinde, ilgili bildirim dönemi başlangıcından en az 15 (onbeş) gün önce bildirilen yerleşim alanlarında, saha test güzergahlarında, döngü, saha test senaryosu ve detaylı rapora ilişkin hususlarda değişiklik yapabilir.

Sayfa : 34

RESMÎ GAZETE

16 Şubat 2015 – Sayı : 29269

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ölçüm ve Saha Test Sonuçlarının Bildirimi, Doğrulanması ve Yaptırımlar
Ölçüm ve saha test sonuçlarının bildirimi
MADDE 12 – (1) Ölçüm yöntemi ile elde edilen ölçütler, yerleşim alanları bazında
Ek-1’de yer alan tablo aylık olarak tasnif edilerek geriye dönük üç aylık dönemlere ilişkin bilgileri içerecek şekilde doldurulmak suretiyle her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının
sonuna kadar bildirilir veya Kurum tarafından belirtilecek yöntem ve ortam üzerinden Kuruma
iletilir.
(2) Saha testi ile elde edilen ölçütler bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablo doldurularak
detaylı bir rapor ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dönemlerde Kuruma bildirilir.
(3) Kurumun talebi veya şikâyet üzerine, 3N işletmecileri ve Kurumdan yetki almak
şartıyla üçüncü şahıslar tarafından bu Tebliğe uygun olarak yapılan saha testleri ve elde edilen
sonuçlar Ek-2 tablo doldurularak, detaylı bir rapor ile Kuruma bildirilir.
Verilerin saklanması
MADDE 13 – (1) Ölçümlerde kullanılan veriler, hesaplamalarda kullanılan detayları
ile birlikte hücre bazına kadar, bildirimi takip eden 12 ay boyunca işletmeci tarafından muhafaza edilir ve istendiğinde Kuruma verilir.
(2) Saha testlerinde elde edilen ham veriler bildirimi takip eden 12 ay boyunca işletmeci
tarafından muhafaza edilir ve istendiğinde Kuruma verilir.
Ölçüm ve saha test sonuçlarının doğrulanması
MADDE 14 – (1) Kurum, gerek gördüğü takdirde, ölçüm ve saha test sonuçları için
hizmet kalitesi ölçütlerinin hedef değerleri sağlayıp sağlamadığının doğrulamasını yapabilir
ve/veya Kurumdan yetki almak şartıyla üçüncü şahıslara yaptırabilir.
(2) Ölçüm ve saha test sonuçları ile Kurumun yaptığı ve/veya yaptırdığı analiz ve saha
test sonuçları arasında farklılık gözlenmesi halinde Kurum tarafından yapılan ve/veya yaptırılan
sonuçlar esas alınır.
İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ölçüm yöntemi ile elde edilen ölçütlere ilişkin
yerleşim alanı bazında aylık olarak tasnif edilerek geriye dönük üç aylık dönemlere ait Kuruma
yapılan bildirimlerde; bir raporlama döneminin bir veya daha fazla ayında hedef değerlerden
herhangi birinin sağlanamaması durumunda ilgili yerleşim alanı için Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
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(2) Bu Tebliğ kapsamında herhangi bir yerleşim alanında veya yerleşim alanının bir
bölgesinde Kurum tarafından yapılan ve/veya yaptırılan veya işletmeciler tarafından yapılarak
Kuruma bildirilen saha testleri sonucunda; bir veya daha fazla hedef değerin sağlanamaması
durumunda işletmeci ilgili bölge için hizmet kalitesi yükümlülüğünü yerine getirmemiş kabul
edilir ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Saha testi yapılacak yerleşim yerleri ilk bildirimi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre saha
testi yapılacak yerleşim alanları, saha test güzergâhları, döngü, saha test senaryosu ve detaylı
rapora ilişkin hususlar; Tebliğin yayımlanmasını takip eden ilk bildirim dönemi için Tebliğin
yayımlandığı tarihten sonraki bir ay içerisinde Kurum tarafından işletmecilere bildirilir.
(2) Bu Tebliğin 12 nci maddesi kapsamında yapılacak bildirimler, Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten sonraki ilk bildirim döneminde başlar.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
yürütür.
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İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/538
Karar No : 2014/536
Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı kanunla değişik) suçundan Mahkememizin yukarıda
Esas ve karar numarası yazılı 16/12/2014 tarihli ilamı ile;
556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61A/1 maddesi gereğince cezalandırılması
için mahkememize açılan kamu davasında 556 sayılı KHK'nin 6l/A, TCK-43, 52/2, 54, CMK231/5-8 maddeleri gereğince 1 yıl 3 ay hapis ve 120 TL Adli para cezasının hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Iulıan ve Petronıca kızı, 08/02/1986 D.lu,
ALINA-RAMONA VANZARIUC tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli
kararı tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
147

—————



Esas No : 2013/240
Karar No : 2014/540
Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı kanunla değişik) suçundan Mahkememizin yukarıda
Esas ve karar numarası yazılı 16/12/2014 tarihli ilamı ile;
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61A/1 maddesi gereğince cezalandırılmaları
için mahkememize açılan kamu davasında; 556 sayılı KHK'nın 6l/A, Türk Ceza Kanununun 43/2,
52/2,53, CMK-231/5-8 maddesi gereğince 1'er yıl 3'er ay hapis ve 120'şer TL Adli para cezasının
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen,
- Pawel ve Mirosvawr oğlu, 1962 Chelzma Polonya D.lu MAREK ADAM
LODOVWSKI,
- Jerzy ve Genowefa oğlu, 1955 Kutno Polonya D.lu LESZEK SINSKI,
- Antoni ve Bojenna oğlu, 1967 Chocen Polonya D.lu TEODOZJA EWA BRZEZINSKA,
- Tadeuş ve Hanna oğlu, 1982 Bytom Polonya D.lu ALEKSANDRA WANDA
RADZISZEWSKA,
-Antoni ve Bojenna oğlu, 1980 Dzıaldowo Polonya D.lu KRZYSZTOF PATRYK
PATNSKI,
- Stanislaw ve Lidya oğlu 1969 Polonya D.lu ARTHUR PİOTR MIESZKOWSKI,
Tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
146
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Elazığ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2008/5
Elazığ Kapıtılan (1 Sulh Ceza Mahkemesinden)
Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan
sanıklar Sohbat Omıdılalabadı ve Lotfollah Ghanbarı hakkında mahkememize açılan kamu
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Yapılan yargılama sonucunda;
1 - İran uyruklu sanık SOHBAT OMIDILALABADI'nın üzerine atılı bulunan "Kullanmak
İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak " suçunu işlediği sabit olmakla eylemine
uyan TCK'nın 191/2 maddesi uyarınca TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
UYGULANMASINA,
Sanığa Rehberlik edecek uzman görevlendirilmesine, görevlendirilen uzman tarafından
sanığa güvenlik tedbirinin uygulanma süresince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin
kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgi verilmesine, sanığa sorumluluk bilincinin
gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunulmasına ve yol gösterilmesine,
Görevlendirilecek uzman tarafından kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık
sürelerle rapor düzenlenerek mahkememize sunulmasına,
Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine tedavinin sona erdiği tarihten
itibaren de 1 YIL SÜRE İLE DEVAM OLUNMASINA,
Tedavi ve Denetimli Serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılmaması halinde
TCK'nın 191/5 maddesi uyarınca dosyanın yeniden ele alınmasına,(ihtarat yapılamadı.)
2 - İran uyruklu sanık LOTFOLLAH GHANBARI'nın üzerine atılı bulunan "Kullanmak
İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak " suçunu işlediği sabit olmakla eylemine
uyan TCK'nın 191/2 maddesi uyarınca TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
UYGULANMASINA,
Sanığa Rehberlik edecek uzman görevlendirilmesine, görevlendirilen uzman tarafından
sanığa güvenlik tedbirinin uygulanma süresince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin
kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgi verilmesine, sanığa sorumluluk bilincinin
gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunulmasına ve yol gösterilmesine,
Görevlendirilecek uzman tarafından kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık
sürelerle rapor düzenlenerek mahkememize sunulmasına,
Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine tedavinin sona erdiği tarihten
itibaren de 1 YIL SÜRE İLE DEVAM OLUNMASINA,
Tedavi ve Denetimli Serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılması halinde
TCK'nın 191/5 maddesi uyarınca dosyanın yeniden ele alınmasına,(ihtarat yapılamadı.)
3 - Adli Emanetin 2008/64 sırasında kayıtlı uyuşturucu madde ile ATK Malatya Grup
Başkanlığında şahit numune olarak alman uyuşturucunun TCK'nın 54/4. maddesi uyarınca
MÜSADERESİNE,
4 - Yargılama gideri olarak yapılan ATK rapor ücreti 58,00 TL, 2 adet posta gideri 3,15
TL, sarf kararı 25,00 TL olmak üzere toplam 86,15 TL'nin sanıklardan payları oranında ayrı ayrı
tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Karar verilmiş olup, 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 CMK.
291. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde Mahkememize bir dilekçe vermek yada
Zabıt katibine beyanda bulunmak veya bulunduğu yer Adli Makamları aracılığı ite Elazığ Nöbetçi
Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz edilmediği takdirde hükmün
KESİNLEŞMİŞ SAYILACAĞI İlanen tebliğ olunur.
240
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ENERJİ İLETİM HATLARININ ÖLÇÜMÜ VE İRTİFAK-KAMULAŞTIRMA
HARİTALARININ HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:
GAZİANTEP
Enerji İletim Hatlarının ölçümü ve İrtifak-Kamulaştırma Haritalarının Hazırlanması işi
hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı
Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/15450
1 - İdarenin
a) Adresi
: Eyüp Sultan Mah. Bahattin Nakıpoğlu Cad. No: 61
Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 0342 329 2828 - 0342 329 0873
c) Elektronik posta adresi
: 12grup.satınalma@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Enerji İletim Hatlarının ölçümü ve İrtifak-Kamulaştırma
Haritalarının Hazırlanması işi (1. Kısım 792 km
uzunluğunda 11 kalem ve 2. Kısım 558 km uzunluğunda
9 Kalem Enerji İletim Hattının ölçümü ve İrtifakKamulaştırma Haritalarının Hazırlanması)
b) Yapılacağı yer
: Grup Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan
E.İ.Hatları
c) İşin süresi
: 120 (yüzyirmi) gün
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 23.02.2015 Saat:10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin
% 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması
zorunludur.
Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
Banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden
idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak
tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun
gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini
sunması yeterlidir.
Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, gerekir.
Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi
zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş
ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler,
yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması
zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda
belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
4.2.3.a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturalar.
İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal
satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu
örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı suretleri sunulur.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, taahhüt altında devam eden mal
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif
edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir
tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik
kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu
durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
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İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1.İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen % 25 oranından az olmamak
üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılmış olan Şeritvari
Kamulaştırma Haritası Hazırlanması veya Etüt Plan ve Proje İşleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5 - Bu İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (elli) Türk Lirası karşılığı
satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla
ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 60,00 (altmış) Türk Lirası doküman
bedelini Grup Müdürlüğümüzün Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000
1500 158 0072 859 980 52 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.”
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup
Müdürlüğü-Eyüp Sultan Mah. Bahattin Nakıpoğlu Cad. No: 61 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
14 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin
(g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.
1221/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesinden:
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe
Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi,
Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi
Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve
Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB
Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını
Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “DERİN DENİZ
DEŞARJI İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün
adaylar teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin;
a) Adresi
: Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Hatip Mahallesi,
Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
: 0282 686 23 09-10 Fax:0282 686 37 29
c) Elektronik posta adresi
: bilgi@corluderiosb.org.tr
2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin;
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma
Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine
Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve
Derin Deşarj Sistemi” Bileşeni olan “DERİN DENİZ
DEŞARJI İNŞAATI”’nın uygulama projelerine göre,
Ø 2200 mm çapında çelik boru ile 4.500 metre deniz
deşarjı inşaatı, mekanik ve elektrik işleri ile tüm
bağlantı ekipmanların temini ve montajı, testleri, iş
sonu projeleri (as-built) yapılması işidir.
b) İşin yapılacağı yer
: TEKİRDAĞ
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren
10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim
günüdür.
d) İşin yaklaşık maliyeti
: 95.392.015,64 TL
(doksanbeşmilyonüçyüzdoksanikibinonbeşTL,altmışdörtkr.)

3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;
3.1.
a) İhale usulü
: Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık
b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres:
: Çorlu Deri OSB Çorlu / TEKİRDAĞ
c) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres:
ç) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi:
d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati:
e) İhale komisyonu toplantı yeri

:
:
:
:

Çorlu Deri OSB Çorlu / TEKİRDAĞ
03 MART 2015
Saat:14:00
Çorlu Deri OSB Çorlu/TEKİRDAĞ

3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine
kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik
değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate
kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

16 Şubat 2015 – Sayı : 29269

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik
değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, 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, Başvuru Mektubu,
4.1.4. 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,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
19.078.403,13 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı
gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge, ilgili
bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az
iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden
fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde
bulundurulacaktır.
Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan
yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden
birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
Adayın cirosunun 25.000.000TL (Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 15.000.000 TL (Türk
Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin
belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve
50.000.000TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile
bu belgeyi tevsik amacıyla şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter
tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan;
A/X (Deniz Yapıları) grubu işlerdir.
4.4.2.İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş
Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale
dokümanı 1.000TL (Bin Türk Lirası) karşılığında Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Hatip
Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve
dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çorlu Deri
Organize Sanayi Bölgesi, Hatip Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ
adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
1247/2-1
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DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORU TAMİR VE
BAKIM YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2015/13918

İdarenin:
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.

a) Adresi

GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi

: www.tcdd.gov.tr.(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu hizmetin
adı ve miktarı

: TCDD 7. Bölge Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye
Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere ait 50 Adet
BOSCH TB 72 tipi marş motoru tamir ve bakım
yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale tarihi olan 03/03/2015 günü saat
14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

—— •• ——

1232/1-1

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
EKMEK SATIŞ BÜFESİ PROJE YARIŞMASI YAPILACAKTIR
1 - Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan ekmek büfelerimizin yenilenmesi için “ekmek
büfesi proje yarışması” düzenlenecektir.
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden
temin edilebilir.
3 - Hazırlanan projeler en geç 09.03.2015 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

1207/1-1
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Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:
Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dalında profesör alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile
01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve
atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.
İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile
birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.)
Duyurulur.
Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Kadro Unvanı

Kentleşme ve
Çevre Sorunları

Kentsel
Politikalar

1

1

Profesör

Adres:
Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
85. Cadde No: 8 06100 Yücetepe/Ankara

—— • ——

Aranan Nitelikler
Kent, Çevre ve Afet
Politikaları alanında
çalışmaları olan.

1263/1-1

Sayıştay Başkanlığından:
Sayıştayda halen boş bulunan yedi (7) üyelik için, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci
maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye adayı seçimi yapılacaktır.
Aynı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; boş bulunan üyeliklerin beşi (5) Sayıştay meslek
mensupları, ikisi (2) Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından seçilecektir.
Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde aşağıda
yazılı belgeleri de ekleyecekleri bir dilekçe ile "T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45,
06520 Balgat/ANKARA" adresine bizzat veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Dilekçeye Eklenecek Belgeler:
1 - Özgeçmiş,
2 - En az dört yıllık yüksek öğrenim bitirdiğine ilişkin belge,
3 - 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip
olunduğunu gösterir belge,
4 - İlgilinin Dairesince onaylanmış sicil özeti,
5 - Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
İlgililere duyurulur.
1205/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 10/10/2014 tarih ve 484 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2015 tarih ve 37 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, imarın 48803 sayılı adasının batısındaki Park Alanı ile imarın 46067 sayılı adasının
batısındaki Genel Otopark Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
16/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
1204/1-1
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

GEREĞİ

COĞRAFİ

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri
belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan
Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek
coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri
üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon
tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.
COĞRAFİ İŞARET
Başvuru Tarihi
Başvuru No

: 19.03.2012
: C2012/062

Başvuru Sahibi
Başvuru Sahibinin Adresi

: Oltu Ticaret ve Sanayi Odası
: Osman Ayyıldız Cad. Merkez Sok. No: 9/1

Coğrafi İşaretin Adı

Oltu ERZURUM
: Oltu Taşı

Ürünün Adı
Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan

: Oltu Taşı
: Oltu

Coğrafi İşaretin Türü
Coğrafi Sınırı

: Mahreç İşareti
: Türkiye

Kullanım Biçimi

: Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:
‘Siyah Kehribar’ olarak da adlandırılan Oltu Taşı, tipik sedimenter teşekkülleridir. Neojen
yaşlı birimlerinde 70-80 cm kalınlığında bir marıngrozu tabakası içinde azami birkaç cm
kalınlığında, birkaç metre yataylık gösteren mercekler halinde bulunmaktadır. Bu tabakalar yer
yer çatallanmış ve kırılmışlardır. Marın ve Killerden oluşan, filik karakterindeki merceklerin,
şiddetli teknotizmaya maruz kalıp kıvrımlaşarak kırıldığı tahmin edilmektedir. Oltu Taşı çıkarmak
için açılan galeriler içerisinde birçok bitki ve ağaç fosillerine de rastlanır.
Oltu Taşının az da olsa damarlı olması nedeniyle tamamen pürüzsüz bir görünümü yoktur.
Oltu Taşına elle temas halinde kadifemsi bir dokunuş hissi verir. Ayrıca zımpara kâğıdına
sürüldüğünde kahverengi toz bırakır. Kolaylıkla çatlayıp kırılmaz ve uzun süre dayanıklıdır.
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Fiziksel Özellikleri
Oltu Taşı’nın en dikkat çekici özelliği yer kabuğundan çıkarıldığında çok yumuşak, hava
ile temas ettirilmediği sürece bu yumuşaklığını muhafaza edip, hava ile temas ettiğinde sertleşen,
zengin, kompakt bir maddedir. Bu özelliklerinden dolayı Oltu Taşının işlenmesi kolay, işlendikçe
hava ile temas ederek sertleşen, kullandıkça parlayan bir cevherdir. Genellikle siyah, bazen koyu
kahverengi, nadiren gri ve yeşilimsi renklerde bulunur. Hava gazında alev çıkarak yanar ve geriye
bir miktar kül bırakır. Yanma esnasında aniden soğutulursa camlaşır ve kalıp haline gelir.
Sürtünme ile elektriklenir ve hafif cisimleri çeker. Oltu Taşı Mors sertlik cetveline göre 3 sertliğe
sahip olup, özgül ağırlığı 1.26 olan bir cins jayettir.
Oltu Taşı’nın parlatılmış bir kesitinin mikroskop altında yapılan incelemesinde; Linyit,
Kil Plajları, Prit taneleri ve Reçine Emrenyasyonu gözlemlenmektedir.
Oltu Taşı, cevher mikroskobunda yapılmış olan kimyasal analizinde ise %77,95 karbon
içermekte ve kalorifik değeri 8064 k cal/kg’a kadar ulaşmaktadır.
Kimyasal Özellikleri
Kimyasal Formülü

:C

Kristal Sistemi

: Amorf

Sertlik

: 3 “Mors sertlik cetveline göre”

Yoğunluk

: 1,5 gr/cm3

Karbon Oranı

: %78

Oltu Taşı’nın kuru esas üzerine yapılan kimyevi analizinde;
C

: 77,95

H2

: 0,6.72

S

: 09

Kül

: 03

Uçucu Madde

: Bocmer’e göre %45.35;A.S.T.M.ye göre %51.37

Rutubet

: 2.18

Kalori

: 8064 k cal/kg

Özgül Ağırlığı

: D:1,26 “Jayet”

Üretim Metodu:
Galeri denilen küçük ocaklardan insan emeği ile güçlükle çıkarılan Oltu Taşı, ustalar
tarafından teneke ölçeği veya kilo ile satın alınır. Satın alınan taşlar, hava ile temas edip
sertleşmemesi için kullanılacağı zamana kadar tekrar toprağa gömülerek sertleşmesi engellenir.
Oltu Taşı yapılacak tespih, takı veya benzer ürün çeşitlerinin büyüklük ve şekillerine göre
usta tarafından taşın içindeki yabancı maddeler ve çatlaklar da göz önünde tutularak büyük bir
ustalıkla seçilir. Seçilen Oltu Taşı keserle ağaç kütük üzerinde, yaklaşık olarak küçük kare prizma
ve dikdörtgen prizma şeklinde kırılır. Kırma işlemi ustalık gerektiren önemli bir adım olup
kırmalarda fazla fire verilmemesine dikkat edilir.
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İşlem için kırılan Oltu Taşı daha sonra özel olarak yapılan çelik bıçakla, taşın keskin
köşeleri yontularak işlenebilecek duruma getirilir. Kırılan taşlar yapım sırası gelene kadar yine
çatlamaması ve hava ile temas etmemesi için bir torba içerisinde nemli olarak toprağa gömülür.
Gerektikçe buradan alınan taşlar suda saklanarak teker teker yumuşak haliyle işlenir.
Oltu Taşı’nın kullanıma sunulmadan önceki son aşaması, cilalama (parlatma) aşamasıdır.
Oltu Taşını cilalama işleminde aşağıdaki araç ve gereçler kullanılmaktadır.
Polisaj makinesi: Taşı parlatmak için kullanılan keçeli, elektrik motoru olan makinedir.
Odun kömürü: Çırtı ağacının yakılmasından elde edilr.
Tebeşir: Tebeşir toz haline getirilerek cila (parlatma) işleminde kullanılır.
Yağ: Bazı bitkisel ve hayvansal yağlar, Oltu Taşı’nı cilalama (parlatma) işleminde
kullanılır.
Bez (kumaş): Çuha bezi üzerine yağ, kömür ve tebeşir tozu sürülerek cilalama (parlatma)
işleminde kullanılır.
Oltu Taşı’na elde cilalama yapılırken; taş tornadan çıkarılmadan önce bez parçasına yağ,
tebeşir tozu ve çırtı odununun kömürü sürülür. Bu bez parçası işlenmiş tanelere sürülerek çark
döndürülür ve sürtünmenin etkisiyle Oltu Taşı’na cila (parlatma) işlemi yapılmış olur.
Polisaj makinesi ile yapılan cila (parlatma) işleminde ise; elektrik motorlarına takılan bez
parçası ile cilalama işlemi de geliştirilmiştir.
Parlatma işlemi biten Oltu Taşı, hazırlanan tasarıma göre altın, gümüş vb. madenlerle
birlikte kullanılarak mamul hale getirilir.
Oltu Taşının elde işlenmesi nedeniyle tespih ve takıdaki görünüşü simetrik yapıya
sahiptir. Oltu Taşı tespih tanelerinin ip geçmesi için açılan delikleri simetrik ve keskin kenarlı
olur.
Oltu Taşı her türlü tespih, takı ve süs eşyası yapımında kullanılabilmektedir.
Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan
Özellikler
Oltu Taşı, temel özellik ve ayırt edici nitelik olarak hammaddesinin Erzurum ili Oltu
ilçesinde çıkarılıyor olmasıdır.
Denetleme:
Oltu Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde; Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri
Fakültesinden iki öğretim elemanı, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulundan iki
öğretim elemanı, Oltu Taşını Geliştirme Sanatkârlarını Koruma ve Kalkındırma Derneğinden iki
üyeden oluşacak denetim komisyonu tarafından denetim faaliyetlerini periyodik olarak ayrıca
şikayet olması halinde her zaman yapabilir.
Oltu Taşı ürünlerin denetimi, Oltu Taşı’nın ayırt edici özellikleri bölümünde ayrıntılı
olarak açıklanan özelliklerinin kontrolleri yapılacaktır. Bu amaçla gerektiğinde Oltu Taşı’ndan
kesit alınarak damarlı görünümü ve bileşenleri incelenecektir. Ayrıca orijinal ürünlerde coğrafi
işaretin kullanımı sağlanacaktır.
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Sayfa

YÖNETMELİKLER
— Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama
Yönetmeliği
— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim
Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (SGM: 2015/13)
— Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6)
Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu
Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/14)
— 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde
Edilmesine İlişkin Tebliğ
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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