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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında

geçen “bir yıllık” ibareleri “üç yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “asansör” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan

taşıma ve iletme sistemlerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki “mesleki ve

teknik liseler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “usta öğreticiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve uzman öğreticiler” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi-

nin başına “Sözleşme süresi sona erenler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrasında geçen “cumartesi

günleri” ibaresi “hafta sonu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, ye-

dinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki on

ikinci fıkra eklenmiştir.
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“(3) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler Ağustos

ayı içerisinde MEBBİS ve e-Okul üzerinde oluşturulan modül üzerinden müracaat ederler. Eği-

tim ve öğretim desteği verilecek asil öğrenciler, Eylül ayı içerisinde Ek-12’ye göre tespit edilir.

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak okullar ve öğrenciler Genel Müdürlük internet

sayfasında duyurulur.”

“(4) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan mo-

dül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında des-

tekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim

ve öğretim desteği hakkını kaybederler.”

“(5) Öğrencinin, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilmesi için, Eğitim ve Öğre-

tim Desteği Uygulama E-Kılavuzunda belirtilen başvuru ve yerleştirme takvimine göre Eylül

ayı içerisinde okula kaydının veya naklinin yapılmış olması gerekir. İle ayrılan eğitim ve öğ-

retim desteği alacak öğrenci sayısının tamamının kullanılmaması durumunda Genel Müdürlük

iller arasında kontenjan dağılımını düzenleyebilir.”

“(7) Bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilen

okullar ile ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu

okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.”

“(9) Ek-12’deki forma göre yapılacak değerlendirmede eşitlik olması durumunda, ön-

celikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda

özürsüz devamsızlığı az olan yerleştirilir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük

olan öğrenci yerleştirilir.”

“(12) Eğitim ve öğretim desteği kapsamında inceleme soruşturma geçirip ikinci kez

ceza alan özel öğretim kurumları bir yıl süreyle eğitim ve öğretim desteği kapsamı dışında tu-

tulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekleri EK-10 ile EK-12 ekteki şekilde değiştirilmiş

ve EK-11 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2012 28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/10/2012 28450
2- 2/8/2013 28726
3- 7/9/2013 28758
4- 29/5/2014 29014
5- 5/7/2014 29051
6- 21/8/2014 29095
7- 24/9/2014 29129
8- 17/1/2015 29239
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Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli

Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı

alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine

alınacaklarda ise Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde özel kuvvetler kursu

görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna

aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silahlı Kuv-

vetlerine alınacak olanlar sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime

tabi tutulurlar. Bunlardan daha sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar için ise

bu bendin diğer alt bentlerinde yazılı eğitime ayrıca tabi tutulurlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4)

numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine

alınacaklarda ise Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde özel kuvvetler kursu

görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine

alınacak olanlar sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutu-

lurlar. Bunlardan daha sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar astsubay temel

eğitimine veya sınıf okulu olmayanlar mesleki oryantasyon ve staj eğitimlerine ayrıca tabi tu-

tulurlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (ı) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeli-

ğinin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde veya doğrudan Özel

Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak olanlar için

Özel Kuvvetler Komutanlığında verilen eğitimde başarısız olmak.”

“ı) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurulla-

rınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak veya doğ-

rudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine alınanlar

için özel kuvvetler olarak yetişmiş personelde aranan sağlık şartlarını kaybettiğine dair yetkili

sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece sınıfının başka bir görevinde yahut başka bir

sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-A Sözleşmeli Subay/Subay Adayı Ön Sözleşme/Söz-

leşme Belgesinin (F) bendinde ve aynı ekin sonundaki onay bölümünde yer alan “MİLLÎ SAVUNMA

BAKANLIĞI/İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ADINA” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-B Sözleşmeli Astsubay/Astsubay Adayı Ön Söz-

leşme/Sözleşme Belgesinin (F) bendinde ve aynı ekin onay bölümünde yer alan “MİLLÎ

SAVUNMA BAKANLIĞI/İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ADINA” ibareleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından

doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine söz-

leşmeli subay ve astsubay alımı yapılabilir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak

sözleşmeli subay ve astsubay adaylarında aranan bu Yönetmelikteki nitelikler dışındaki diğer

nitelikler yönergeler ile belirlenir. ”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araş-

tırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve ba-

ğımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan

görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden be-

lirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşı-

lanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,

b) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının, eğitim-öğre-

tim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu

tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağım-

sız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yü-

rütülen dış değerlendirme sürecini,
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c) Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet

gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca tanınan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip

kurumları,

ç) Dış Değerlendiriciler: Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme sü-

recinde görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış de-

ğerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişileri,

d) Genel Kurul: Yükseköğretim Genel Kurulunu,

e) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim ve araştırma

faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, ilgili

yükseköğretim kurumunun görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

f) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulunun önerisi üzerine

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğretim

kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin kalite düzeyini ve

kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

g) Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite

standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair gü-

vence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,

ğ) Stratejik Planlama: Bir yükseköğretim kurumunun, kalkınma planları, programlar,

ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon-

larını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans gösterge-

lerini sürekli izleme sürecini,

h) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanım-

lanan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini,

ı) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde veya bir eğitim sistemi düzeyinde,

yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlar ta-

rafından tanınan yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemi,

i) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Bu Yönetmelik ile kurulmuş, yükseköğretim kurum-

larında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzen-

lenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kurulu,

j) Yükseköğretim Kalite Komisyonu: Bu Yönetmelik ile kurulmuş, yükseköğretim ku-

rumlarının bünyelerinde oluşturulmuş kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akre-

ditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Komisyonu,

k) Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu: Yükseköğretim

Kalite Kurulunun ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarının ku-

rumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu,

l) Yükseköğretim Kurumu Performans Değerlendirme Raporu: Bir yükseköğretim ku-

rumunun, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve

ilgili yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu

ifade eder.

23 Temmuz 2015 – Sayı : 29423                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



İKİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Kurulun oluşturulması ve organizasyon yapısı

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu;

a) Yükseköğretim kurumlarını temsilen Genel Kurul tarafından seçilen beş,

b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen dört,

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen bir,

ç) Kalkınma Bakanlığını temsilen bir,

d) Maliye Bakanlığını temsilen bir,

e) Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bir,

f) Sağlık Bakanlığını temsilen bir,

g) Türkiye Bilimler Akademisini temsilen bir,

ğ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,

h) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,

ı) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,

i) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,

j) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,

k) Öğrenci Temsilcisi,

üye olmak üzere en fazla toplam yirmi bir üyeden oluşur.

(2) Yükseköğretim kurumlarını temsilen Genel Kurul ve Üniversitelerarası Kurul tara-

fından seçilen üyeler; her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, yük-

seköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları

konusunda deneyimli, yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, sosyal, fen, mü-

hendislik, sağlık ve güzel sanatlar olmak üzere farklı alanlardaki öğretim üyeleri arasından se-

çilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-

tırma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Mesleki Yeterlilikler Kurumu, Türk Ak-

reditasyon Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri için bu kurumların bağlı

veya ilgili olduğu Bakanlıklardan talep edilir. Öğrenci temsilcisi, Yükseköğretim Kalite Kurulu

tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen üyeleri

arasından salt çoğunlukla bir başkan seçer. Başkan, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen

üyelerden birisini Başkan Yardımcısı olarak seçer.

(4) Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinden öğrenci konseyi temsilcisinin görev süresi

bir yıl diğer üyelerin süresi dört yıldır. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz.

(5) Geçerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam dört toplantıya katılmayanlar ve altı

aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olanlar

dışında, görev süreleri dolmadan üyelik süresi sonlandırılamaz.

(6) Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması

durumunda, eksilen üyelik için en geç bir ay içinde ilgili kurum/kuruluş tarafından aynı usulle

seçim/görevlendirme yapılır. Seçilen/görevlendirilen üyenin görev süresi dört yıldır.
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(7) Yükseköğretim Kalite Kurulu, Başkanın belirleyeceği tarihlerde ayda en az bir kez

olmak üzere, Başkanın çağrısı veya Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı

isteği üzerine ise her zaman toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara başkan yar-

dımcısı başkanlık eder.

(8) Yükseköğretim Kalite Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-

lantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yö-

nünde karar verilmiş sayılır.

(9) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyeler, temsil

ettikleri veya görevli veya ilişkili oldukları kurumlar ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantılara

katılamazlar.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun görevleri

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini ta-

nımlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

b) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını destekle-

mek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay

ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili ça-

lışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini

ve kuralları belirleyerek Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uy-

gulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,

f) Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlen-

dirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine

yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak,

g) En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen

yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan

tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek,

ğ) Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite

değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her

yılın sonunda Genel Kurula sunmak,

h) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla,

belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere Yükseköğretim Kuruluna müracaat

eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek Genel Kurula görüş ver-

mek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde

uyarmak veya tescillerinin iptali için Genel Kurula öneride bulunmak,

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Kurulu

temsil etmek,
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i) (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri uyarınca Genel Kurula sunduğu rapor ve görüşleri, eş

zamanlı olarak Kurulun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,

j) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer

görevleri yerine getirmek.

(2) Yükseköğretim Kalite Kurulu gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve esaslarını be-

lirleyeceği komisyonlar kurabilir, danışma kurulları oluşturabilir.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun ofis ve personel ihtiyaçları ile idarî ve carî

giderleri

MADDE 6 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ofis,

uzman ve idarî personel Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, idarî ve carî giderleri ise Yükseköğretim

Kurulu bütçesinden karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun Oluşturulması,

Görev ve Sorumlulukları

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumları, iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme

çalışmaları için bir Kalite Komisyonu oluşturur.

(2) Komisyonun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bu-

lunmadığı zamanlarda ise rektör yardımcısı yapar.

(3) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden

fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen

üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci

temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yük-

seköğretim kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı,

senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komis-

yonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim

kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında

kamuoyu ile paylaşılır. Öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından belirlenecek ilke ve

esaslar dahilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.

(4) Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun stra-

teji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür.

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun görevleri

MADDE 8 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma

faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun

iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda

yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğ-

rultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite ge-

liştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak
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ve senatoya, senato bulunmayan kurumlarda yönetim kuruluna sunmak, onaylanan yıllık ku-

rumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde

kamuoyu ile paylaşmak,
c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Ku-

rulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğretim Kurumlarında İç ve Dış Kalite Güvence Sistemi

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin kurulması
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında uygulanacak iç ve dış

kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi ile iç ve dış değerlendirme sürecinin bu ko-
nuda hazırlanacak uygulama esasları kapsamında yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

İç değerlendirme raporları ve takvimi
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini

ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık ola-
rak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu
hazırlar.

(2) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını her yıl Ocak-Mart ayla-
rında tamamlar. Hazırladıkları İç Değerlendirme Raporunu Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı
olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderir.

İç değerlendirme raporlarının kapsamı
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda yapılacak iç değerlendirmeler;
a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlenmiş misyonu, vizyonu

ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politika ve süreçlerini,
b) Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili performans

göstergelerini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini,
c) Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması

ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalarını,
ç) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan

alanlarla ilgili çalışmalarını
içerir.
Dış değerlendirme süreci ve takvimi
MADDE 12 – (1) Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite

Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında
değerlendirilmekle yükümlüdürler. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu
tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kalite Kurulu
tarafından Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış bağımsız kurumlarca gerçekleş-
tirilir.

(3) Birim/Program düzeyinde akreditasyona yönelik dış değerlendirme hizmeti Kalite
Değerlendirme Tescil Belgesine sahip ulusal veya uluslararası bağımsız bir kurumca gerçek-
leştirilir ve birim/program ile sınırlı olur.
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Dış değerlendirme raporlarının kapsamı

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirilmesi, bu
Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde gerçekleşti-
rilir.

(2) Dış değerlendirmenin birim/program düzeyinde yapılması durumunda değerlendirme
konuları, değerlendirilecek olan birim/programın faaliyet/hizmet alanı konuları ile sınırlıdır.

İç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması

MADDE 14 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılan iç ve dış değerlendirmelerin
sonuçları kamuoyuna açıktır. Yükseköğretim kurumlarının yıllık iç ve dış değerlendirme ra-
porları ilgili kurumların internet sayfalarında yayınlanır.

Kalite geliştirme ve kalite güvencesi çalışmaları kapsamındaki harcamalar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, yükseköğretim kurumları tarafından
gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, yükseköğretim kurumlarının bütçele-
rine ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanır. Vakıf yükseköğretim kurumları da bu
Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalar için bütçesinde yeterli ödenek ayırır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dış Değerlendirme Kuruluşları ve Tanınma Süreci

Dış değerlendirme kuruluşları

MADDE 16 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun dışında, kurum, birim veya prog-
ram bazında, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip bağımsız kalite güvencesi kurum
ve kuruluşları da değerlendirme faaliyetleri gösterebilir.

(2) Yükseköğretim Kalite Kurulu dışındaki bağımsız kalite güvencesi kurum ve kuru-
luşlarının raporlarının değerlendirilmesi, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine başvuru, pe-
riyodik değerlendirilme süreçleri ve faaliyetlerine dair usul ve esaslar Yükseköğretim Kalite
Kurulu tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen, yükseköğ-
retim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik olarak
stratejileri, süreçleri, usul ve esasları belirler, bunların onaylanması ve yükseköğretim kurum-
larına bildirilmesi için Yükseköğretim Kuruluna sunar.

Yürürlük

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

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2574 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Çevre-canlı ilişkilerini etkileyen çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yolları alan-

larında çok disiplinli, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmak.
b) Merkezin amacı, toplumun çevre sorunlarına olan farkındalığını artırmak ve konu

ile ilgili bilimsel bulgu ve önerileri makamlara ve kamuoyuna aktarmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Merkez, kadrosundaki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının

belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelen bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.
b) Çevre sorunları ile ilgili bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırma, labo-

ratuvar incelemeleri, deney ve anket gibi çalışmaları yapmak veya bu amaçla ilgili diğer kuru-
luşlarla işbirliği yapmak veya bünyesi dışından uzmanlara çalışma yaptırmak.

c) Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapıl-
masını sağlamak.
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ç) Ulusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak.
d) Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağ-

lamak ve lisansüstü çalışmalara bilimsel katkıda bulunmak.
e) Amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapmak.
f) Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere duyur-

mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi,
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
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ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 26/1/1991 tarihli ve 20767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal geli-

şimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan
çocuğu,

ç) Merkez: Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
f) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile

hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik
tedbirine karar verilen çocuğu,

g) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde ilgili anabilim dalları ve öncelikle adli

tıp, çocuk cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları
anabilim dalları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilim dalları arasında işbirliği ve koor-
dinasyonu sağlayarak; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, ko-
runma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak ve yap-
mak.

b) Marmara Üniversitesi Hastanesine başvuran, korunma ihtiyacı olan veya suça sü-
rüklenen çocukların ihmal ve istismarlardan korunması için çalışmak, bu çocukları değerlen-
dirmek, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) İhmal ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek.
b) Suça sürüklenen çocuğun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için gerekli olan ince-

leme ve değerlendirmeleri yapmak.
c) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuvar-

larla işbirliği içinde olmak.
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d) Merkeze başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulmasına
yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkez-
leriyle iletişim içinde olmak.

e) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma mer-
kezleri ile iletişim içinde olmak.

f) Kuruluş amacına yönelik olarak;
1) Üniversite içinde öğretim elemanı, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yö-

nelik eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,
2) Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla

topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
3) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,
4) Danışmanlık hizmeti vermek,
5) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, kon-

ferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal
ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek,

6) Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan, öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Marmara Üniversitesi Çocuk Korumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede yapılan deneysel tıp araştırma ve uygulamalarına altyapı ortamı sağla-

mak.
b) Altyapı ortamını geliştirecek yenilikleri takip etmek ve uygulamak.
c) Temel deneysel tıp araştırma ve uygulamalarına ilişkin teorik ve pratik kurslar dü-

zenlemek.
ç) Yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek.
d) Temel deney hayvanları eğitimini vermek ve uygulamak.
e) Araştırmalarda kullanılacak denek türlerinin üretimini, bakımını ve kullandırılmasını

sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Araştırmalarda kullanılacak denek türlerini belirlemek, üretmek, bakımlarını sağla-

mak.

23 Temmuz 2015 – Sayı : 29423                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



b) Denekler için hijyenik ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları
sağlamak.

c) Araştırmacılara denek, teknik ekipman ve araştırma ortamlarını oluşturmak.
ç) Altyapı ortamına ilişkin yenilikleri takip etmek amacıyla ulusal ve uluslararası iş-

birlikleri oluşturmak.
d) Araştırmaların fakülte ve uluslararası etik standartlara uygun yürütülmesini sağla-

mak.
e) Temel tıp araştırmaları yeteneklerini geliştirmek ve deney hayvanları kullanımına

yönelik tıp fakültesi ve sağlık araştırmaları ile uğraşan diğer fakülte mensuplarına eğitim ver-
mek.

f) Diğer kurumlarda görevli tıp veya sağlık sektörü mensuplarının araştırmalarına mer-
kez döner sermayesine gelir getirmek şartı ile deney imkânı sağlamak.

g) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından diş hekimliği, ecza-

cılık, tıp fakülteleri öğretim üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütül-
mesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcilikleri, kişiler ve yurt dışından

uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup görevleri şunlardır;

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 5/1/2010 tarihli ve 27453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara

Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİTKİLERİ VE SU ÜRÜNLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Doğa Bitkileri ve Su

Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’de doğal olarak yetişen tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin yayılışını

tespit etmek.
b) Çeşitli kuruluşlar ve şahıslar tarafından doğadan toplanıp yurt dışına ihraç edilen

bitkilerimizin tahrip ve yok edilmesini engellemek.
c) Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerimizden alınan tohum veya soğanları üretmek

için sera, bahçe ve tarlalar tesis etmek.
ç) Deniz ve tatlı su balıkçılığını geliştirmek için gerekli balık üretme çiftlikleri kurmak.
d) Doğal bitkiler ve su ürünleri ile ilgili faaliyetleri tüm yurda yaymak ve bu konuda

yöre halkını eğitmek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Türkiye’deki bitkileri yetiştirmek ve üretmek için sera, bahçe ve tarlalar ile Türkiye

su ürünleri ekonomisini kalkındırmak için balık ve diğer su ürünlerini üretme ve yetiştirme
çiftlikleri kurar, işletir ve bu üniversitelerde yeterli sayıda personel istihdam eder.

b) Yeni gelişmeleri izleyerek araştırma, inceleme, geliştirme projeleri ve bilfiil tatbiki
uygulamalar yapar ve yaptırır.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve
kongreler düzenler.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, bu işbirliği çerçevesinde rapor,
bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapar.

d) Kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları so-
runların çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve benzeri çalışmalar yapar, bilimsel görüş
veya rapor verir, proje ve benzeri teknik araştırmalar hazırlar.

e) Deniz ve iç sularda her türlü biyolojik ve ekolojik araştırmalar ve uygulamalar ya-
par.

f) Sera, bahçe, tarla ve çiftliklerde ürettiği ürünlerin, yurt içi ihtiyaç karşılandıktan sonra
yurt dışına ihracını sağlar.

g) Rektör ve yetkili kurulların vereceği diğer çalışmaları yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 7/11/1989 tarihli ve 20335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Marmara Üniversitesi Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EPİLEPSİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Marmara Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şek-
line ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Epilepsi konusunda Marmara Üniversitesini uluslararası bilim camiasında tanınır

düzeye taşımak.
b) Epilepsi konusuna katkıda bulunacak temel ve klinik araştırmaları projelendirerek

yönetmek, veri toplamak ve sonuçlandırmak.
c) Epilepsi konusunda güncel bilimsel gelişmeleri izleyerek her düzeydeki araştırmayı

teşvik etmek ve yönlendirici rol oynamak.
ç) Epilepsi konusunda araştırıcı ve her düzeyde personel yetiştirmek.
d) Epilepsi hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yap-

mak ve toplumsal farkındalığı artırmak.
e) Epilepsi konusunda diğer bilim kuruluşları ve endüstri ile işbirliği kurmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Uluslararası bilim camiasında Merkezi görünür hale getirecek etkinliklerde bulunmak.
b) TÜBİTAK, Avrupa Birliği Çerçeve Programı ya da diğer kurumlara projeler sunmak.
c) Epilepsi konusunda her düzeydeki araştırmayı teşvik etmek.
ç) Epilepsi konusunda araştırıcı ve ara personel yetiştirecek ortamları hazırlamak.
d) Epilepsi konusunda toplumsal farkındalığı artıracak ve hastalığın neden olduğu sos-

yal yükü azaltacak aktivitelerde bulunmak.
e) Epilepsi konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel camia ve endüstri kuruluşları ile

işbirliğine giderek akademik ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Marmara Üniversitesi Epilepsi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL EL SANATLARI

VE TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları

ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygula-
ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kaynak araştırmaları yapmak.
b) Eser tespit ve değerlendirmeleri yapmak.
c) Geleneksel el sanatlarını koruma ve yaşatma çalışmaları yapmak.
ç) Geleneksel el sanatları geliştirme yönünde deneme ve araştırmalar yapmak.
d) Tasarım konularında bilimsel, teknik ve sanatsal araştırma, deneme ve geliştirme ça-

lışmalarını yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Geleneksel el sanatlarının yurt ölçüsünde yayılma durumunu, sosyal ve ekonomik

yerini bilimsel yöntemlerle araştırıp tespit eder.
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b) Geleneksel el sanatı ürünlerini bilim ve sanat açısından değerlendirir ve derler.
c) Araştırma, değerlendirme, geliştirme ve restorasyon için çalışma grupları oluşturur.
ç) El sanatları, endüstri ve ürün tasarımı ile ilgili projeler hazırlar ve bu projelerin uy-

gulanmasında kamu sektörü ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapar.
d) Kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelecek tasarım araştırma ve model geliştirme

isteklerini gerçekleştirir.
e) Tasarım konularında, uluslararası düzeyin üstüne çıkmayı hedefleyen, özgün tasarım

araştırmaları yapar.
f) Geleneksel el sanatları ve tasarım konularında kongreler, sempozyumlar, seminerler,

konferanslar, sergiler, yazılı, sözlü, sesli ve resimli yayınlar yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan, öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından

uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 15/1/1988 tarihli ve 19695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                            23 Temmuz 2015 – Sayı : 29423



TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/74

İşyeri : Karahan Group İnş. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.

Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi/Şanlıurfa

SGK Sicil No : 1043096.063

Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme : Karahan Group İnş. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlı-

ğımızca yapılan incelemede; Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi/Şanlıurfa

adresinde kurulu bulunan işyerinde Yenişehir Yerleşkesi, Osman Bey Yerleşkesi, Eyyübiye

Yerleşkesi, Şair Nabi Yerleşkesi, Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Oku-

lu, Akçakale Meslek Yüksek Okulu, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Bozova Meslek Yüksek

Okulu, Ceylanpınar Meslek Yüksek Okulu, Hilvan Meslek Yüksek Okulu, Siverek Meslek

Yüksek Okulu, Suruç Meslek Yüksek Okulu ve Viranşehir Meslek Yüksek Okulunda temizlik

faaliyeti işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra nu-

maralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Karahan Group İnş. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde işlerin niteliği

itibariyle 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gaze-

te’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi

gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/75

İşyeri : Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi/Şanlıurfa

SGK Sicil No : 1037425.063

Tespiti İsteyen : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme : Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan

incelemede; Balıklıgöl Devlet Hastanesi/Şanlıurfa adresinde kurulu bulunan işyerinde, elek-

tronik veri kayıt ve otomasyon işlerinin yürütüldüğü bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yö-

netmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tes-

pit edilmiştir.

Karar: Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş. işyerinde işlerin niteliği itibariyle 10 sıra

numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî

Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci

maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/76
İşyeri : Han Sosyal Hizmetler ve Taşeronluk-Eşref Aslan

Özerler Mah. Fatih Cad. No: 14 Torkan İş Merkezi Kat: 5 D: 62
Lüleburgaz/KIRKLARELİ (Merkez)

SGK Sicil No : 0028713.039
Tespiti İsteyen : Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası
İnceleme : Han Sosyal Hizmetler ve Taşeronluk-Eşref Aslan’da Bakanlığımızca

yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Pınarhisar Asfaltı Lüleburgaz/KIRKLARELİ
adresindeki Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. adresinde kurulu işyerinde
paketleme (promosyon işlerinin paketlerle birleştirilmesi) işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda
yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Han Sosyal Hizmetler ve Taşeronluk-Eşref Aslan’ın Danone Tikveşli Gıda ve
İçecek San. ve Tic. A.Ş. adresinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/77
İşyeri : Trenkwalder Tesis Yönetimi ve Endüstriyel Hizmetler A.Ş.

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Söyleşi Sok. No: 7 
Ümraniye/İSTANBUL (Merkez) 

SGK Sicil No : 1023087.054,1103967.001, 1044237.014,1297047.035
Tespiti İsteyen : Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası
İnceleme : Trenkwalder Tesis Yönetimi ve Endüstriyel Hizmetler A.Ş.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Çamlıca Mah. Yeşiller İstiklal
Caddesi No:164 Hendek/SAKARYA adresindeki ve Alpu Köyü Mevkii Pozantı/ADANA ad-
resindeki Hayat Su Fabrikalarında boş damacanalardaki kapakların çıkartılması işinin yapıldığı,
bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda
yer aldığı,

Mudurnu Yolu 8. km Çepni Köyü Kavşağı Bolu adresindeki Akmina Maden Suyu Fab-
rikasında ve Yenigümüldür Yolu Üzeri Şaşal Köyü Menderes/İZMİR adresindeki Danone Şaşal
Su Fabrikasında maden sularının paketleme işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı, 

tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/78
İşyeri : 5M Sos. Hiz. İnş. Gıda Elekt. Teks. Taş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.-

Birey İnsan Kaynakları Prodüksiyon Rekl. Turz. Taş. Tem. Tic. ve
Paz. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı Devlet Hastanesi A/Blok Merkez/Muğla

SGK Sicil No : 1166129.048
Tespiti İsteyen : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
İnceleme : 5M Sos. Hiz. İnş. Gıda Elekt. Teks. Taş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.-

Birey İnsan Kaynakları Prodüksiyon Rekl. Turz. Taş. Tem. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Adi Ortaklı-
ğında Bakanlığımızca yapılan incelemede; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi, Bodrum Devlet Hastanesi, Milas Devlet Hastanesi, Yatağan Devlet Hastanesi,
Marmaris Devlet Hastanesi, Datça Devlet Hastanesi, Dalaman Devlet Hastanesi, Köyceğiz
Devlet Hastanesi, Ortaca Devlet Hastanesi, Fethiye Devlet Hastanesi, Fethiye Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi, Muğla (Merkez) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi unvanlı işyerlerinde hasta yönlen-
dirme ve refakat işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra
numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: 5M Sos. Hiz. İnş. Gıda Elekt. Teks. Taş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.- Birey İnsan
Kaynakları Prodüksiyon Rekl. Turz. Taş. Tem. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Adi Ortaklığında yapılan
işlerin niteliği itibariyle 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve
yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/79
İşyeri : Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San. 

Tic. Ltd. Şti.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Şehit Korgeneral 
Hulusi SAYIN Cad. No: 6 Merkez/Elazığ

SGK Sicil No : 1027858.023
Tespiti İsteyen : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
İnceleme : Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San.

Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il
merkezi dışındaki 112 acil istasyonlarda ambulansla hasta taşıma faaliyeti ve ambulansla hasta
nakli işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı
“Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il merkezi dışındaki 112 acil istasyonlarda yürüttüğü işlerin
niteliği itibariyle 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan
bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/80

İşyeri : Turkuaz Sosyal ve Destek Hizmetleri Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.

Kemalpaşa Mah. Atatürk Bulv. Bulvar Palas Apt. No: 42 D: 6

Fatih/İSTANBUL (Merkez)

SGK Sicil No : 1091225.026

Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme : Turkuaz Sosyal ve Destek Hizmetleri Temizlik San. Tic. Ltd.

Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Anadolu Üniversitesi

Yunus Emre Kampüsünde basımevi faaliyetleri kapsamında basılacak malzemelerin baskı ön-

cesi hazırlığı, baskısı, baskı sonrası istiflenmesi, düzenlenmesi ile TV Yapım birimlerinde ger-

çekleştirilen eğitim programlarının çekimi ve kayıt işleri öncesinde, sırasında ve sonrasında

gerekli olan yardımcı hizmet işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetme-

liğinin 08 sıra numaralı “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Turkuaz Sosyal ve Destek Hizmetleri Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.’nin; Anadolu

Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü adresinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itiba-

riyle İşkolları Yönetmeliğinin 08 sıra numaralı “Basın, yayın ve gazetecilik” işkoluna girdiğine

ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/27)

Dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve

30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi

hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu baş-

vuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını

içermektedir.

(2) MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılan ve

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda Çin Halk

Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli soğuk haddelenmiş, galvanizlenip boyanmış sacların Türkiye’ye

dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu id-

diasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.
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Başvuru konusu ürün

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 7210.70.80.90.11

ve 7210.70.80.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan boyalı

saclardır.

(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı

mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel

getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendi-

rilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçeve-

sinde şikâyetçi yerli üreticinin maliyetlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş normal değer be-

lirlenmiştir. Bu bağlamda, yerli üretim dalının tüm ürün tipleri için tespit edilen yıllık ortalama

fiili üretim maliyetine makul oranda bir kâr eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan

değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) Şikâyet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belir-

lenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama birim FOB

ihraç fiyatı esas alınmıştır. Söz konusu fiyatın fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari

aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla şikayet konusu ürün için hesaplanan

damping marjının, şikayete konu ülke için ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) ÇHC menşeli başvuruya konu ithalatın 2012-2014 yılları arasında

mutlak olarak arttığı tespit edilmiştir. Aynı dönemde ÇHC menşeli ithalatın toplam Türkiye tü-

ketiminden aldığı payın da artmış olduğu belirlenmiştir.

(2) 2012-2014 yılları arasındaki dönemde yerli üretim dalının ÇHC menşeli ithalatın

birim fiyatları karşısında önemli ölçüde fiyat baskısına maruz kaldığı ve yurt içi birim fiyatlarını

üretim maliyetlerini karşılayacak düzeyde belirleyemediği anlaşılmıştır.

(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerine bakıldığında, 2012-2014 yılları ara-

sındaki dönemde üretim miktarı, yurt içi satış miktar ve hasılatı ile toplam kârlılık gibi hayati

göstergelerinde önemli ölçüde olumsuzluklar yaşandığı gözlenmiştir. Düşen üretim miktarına

paralel olarak firmanın kapasite kullanım oranı ve verimlilik gibi göstergelerinde de olumsuz

bir tablonun ortaya çıktığı görülmüştür.
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(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-

narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının

ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delil-

leri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC menşeli

söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açıl-

masına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-

fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 7 – (1) ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu

ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde pi-

yasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 9 uncu maddede belirtilen süreler içinde yeterli

deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yö-

netmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yö-

netmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi

uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakan-

lıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik

bilinen üretici/ihracatçılarına ve ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin

bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturmanın açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve

soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet say-

fasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların

soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini

yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturma ile ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü

fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların

meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) gö-

rüşlerini Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde suna-

bilirler.
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(7) Sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi,

telefon ve faks numaraları yazılı olarak belirtilmelidir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti

sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-

rıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduk-

larını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının

nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili

taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 8 inci maddenin altıncı

fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde

sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,

mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Faks: +90-312-204 86 33

E-posta: dms245@ekonomi.gov.tr
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Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2015/4)

MADDE 1 – 3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat

ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in 3 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Birikimli mevduat: Asgari 3 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık veya

üç aylık sürelerde hesaba para yatırmaya imkân veren mevduattır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birikimli katılma hesabı: Asgari 3 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık

veya üç aylık sürelerde hesaba para yatırmaya imkân veren katılma hesabıdır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA

BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari

İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ekinde yer alan “Çeşitli İş Kollarına Ait İşçilik Oranları Lis-

tesi” (ek-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6371 Karar Tarihi: 14/07/2015

Kurul Başkanlığının 13.07.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.07.2015

tarih ve 12509071-113-E.17672 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Gönderal Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü mad-

desinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme ku-

ruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6372 Karar Tarihi: 14/07/2015

Kurul Başkanlığının 13.07.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.07.2015

tarih ve 12509071-113-E.17658 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Vizyon Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Men-

kul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında

Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası

çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Temmuz 2015 

PERŞEMBE 
Sayı : 29423 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2011/156 

Karar No : 2011/321 

Mahkememizin 21/12/2011 tarih ve 2011/156 Esas 2011/321 Kararı ile Ahmet ve Ravda 

oğlu 10/02/1993 İdlip D.lu İBRAHİM AHMET ZERZURİ, Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi 

tutmaksızın Türkiye'ye ithal etmek suçundan, 5607 S. Y, 3/1(1 cümle) TCK. 62/1, 52/2 maddeleri 

gereğince sanık hakkında 1 Yıl 8 Ay hapis 7 gün ve 140,00 TL Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, TCK 51 maddesi gereğince Hapis Cezasının ertelenmesine, suça konu 

eşyaların TCK 54, 5607 sayılı Yasanın 13/1-a maddeleri gereğince müsaderelerine karar verilmiş, 

mahkememiz kararı Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı tarafından temyiz edilmiş olup, gıyabında 

verilen karar ve temyiz sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 5298 

————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2011/222 

Karar No : 2012/32 

Mahkememizin 08/02/2012 tarih ve 2011/222 esas ve 2012/32 kararı ile Sefer ve Wedad 

oğlu 1976 Suriye D.lu MUHAMMAD KARABAJAK ile Hassıb ve Nasıba oğlu 1976 Latakia 

D.lu HASSIB KEKHYA'nın Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal etmek 

suçundan, 5607 S. Y 3/1 (1 cümle) TCK. 62/1, 52/2 maddeleri gereğince sanıklar hakkında ayrı 

ayrı 10 Ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmalarına, TCK'nun 51. maddesi 

gereğince haklarındaki hapis cezasının ayrı ayrı ertelenmesine, suça konu eşyaların TCK 54, 5607 

sayılı Yasanın 13/1-a maddeleri gereğince müsaderelerine karar verildiği ayrıca mahkememiz 

kararı katılan idare vekili tarafından temyiz edilmiş olup gıyabında verilen karar ve temyiz 

dilekçesi sanıklara tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 5297 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 sayılı Yasanın 36. 

maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır. 

 

Sıra 

No 

Ada-Parsel 

Adres Yüzölçümü 

İmar 

Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 

Türkoba 

Mahallesi 113 

Ada 2 parsel 

9.298,00 m2 
Ticaret 

Alanı 
3.533.240,00 TL 105.997,20 TL 

 

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 

karşılığında temin edilecektir. 

2 - İhale 04/08/2015 Salı günü saat 09:00’da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan 

Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda 

yapılacaktır.  

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat 

Makbuzu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, 

Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi 

getireceklerdir.  

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, 

Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu ile Şartname bedeline ait makbuz ile 

Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair 

Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.  

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 03/08/2015 Pazartesi 

günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 

müracaat edeceklerdir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6616/1-1 

—— • —— 
AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

3 YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 3 Yıllık 

Personel Taşıma Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar 65.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir.   

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 14 Ağustos 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 14 Ağustos 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6-  Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6690/1-1 
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Ø 1000 MM.LİK VAGON TEKERLEK TAKIMILARININ TAMİRİNDE  
KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP SİLİNDİRİK MAKARALI  

PİRİNÇ KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası  : 2015/92986 
1 - İdarenin; 
a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın 
     adı ve miktarı : 1) 250 adet Ø 120x240 WJ silindirik makaralı pirinç 

kafesli rulman  
  2) 250 adet Ø 120x240 WJP silindirik makaralı pirinç 

kafesli rulman 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 25/08/2015 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- 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. 6699/1-1 —— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 5,21 TL ile en çok 160.684,89 TL arasında değişen; 

11.08.2015 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,52 TL, en çok 
16.068,49 TL arasında olan, yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli sigara kağıdı cinsi 
85 grup eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule 
Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 12.08.2015 
tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında 
ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) 
(215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

İlan olunur. 6650/1-1 —— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından: 
11.07.2015 tarihinde yayınlanan idaremize ait arsa satışı ilanındaki 1. Maddeyi takiben 

eklenen tabloda yer alan geçici teminat (TL) bedeli 2.319.420,00 TL olması gerekirken sehven 
2.319,42 TL olarak yayınlanmıştır. Doğrusu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İlgililere önemle ilan 
olunur. 

 

Mahalle Ada Parsel 
Alan 
(m²) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) İmarı İhale Tarih/Saat 

100. Yıl 7811 2 38.657,00 m² 77.314.000,00 2.319.420,00 
TİCK E=1.60 

Y en çok = Serbest 
05.08.2015/16:00 

 6694/1-1 
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BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER İLE 

HAYVANSAL YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 

dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatat ve 

yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 

bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 

05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim 

edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 

temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 6697/1/1-1 

————— 

BÜYÜKBAŞ SIRTTAN DÜŞME DERİ (KELLE DERİLERİ DAHİL) 

SATIŞI YAPILACAKTIR 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 

dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme 

deriler (kelle derileri dahil) ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 

bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 

05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim 

edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 

temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 6697/2/1-1 

————— 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI SATIŞI YAPILACAKTIR 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 

dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatatlar 

ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 

bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 

05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim 

edecektir. 
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4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 

temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 6696/1/1-1 

————— 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK 

SATIŞI YAPILACAKTIR 
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 

dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve 

bağırsaklar ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 

bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  
3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 

05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim 

edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 

temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 6696/2/1-1 

—— • —— 
AĞLI İLÇESİNDE BULUNAN İŞ HANININ 

SATIŞI YAPILACAKTIR 

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Ağlı İlçesi Merkez Mahallesi Elecekpınar 
mevkiinde 299 Ada, 180 Parselde kayıtlı 845,69 m2 yüzölçümlü vasfı kargir bina ve arsası olan 

taşınmazın (zemin + üç katlı olup, 38 bağımsız bölümden oluşmakta olan) iş hanının blok halinde, 

“2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği” satışı yapılmak üzere ihaleye 

çıkarılmıştır. 

2 - İş hanının muhammen bedeli 692.750,00 ¨ olup, geçici teminatı 20.782.50 ¨ 

3 - İhalesinin 04.08.2015 Salı günü; saat:11.00’de İl Özel İdaresi hizmet binası Encümen 
toplantı salonunda yapılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresinde mesai bitimine kadar ücretsiz 

olarak temin edilebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin; 

a) Yerleşim yeri belgesi, 

b) 2015 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü, 
c) Vekaleten katılanlar için 2015 yılına ait noter tasdikli vekaletname, 

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2015 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi. 

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 

2015 yılına ait noter tasdikli sureti 

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen 

teminat mektubu veya alındı makbuzunu Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

İlan olunur. 6705/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

03.07.2015 TARİHLİ VE 29405 SAYILI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLEN EREĞLİ 

ŞEKER FABRİKASI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER 

SANTRİFÜJLERİNİN AÇIK İHALE USULÜNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN 
2015/84044 İHALE KAYIT NUMARALI İHALEMİZİN SON TEKLİF VERME (İHALE) 

TARİHİ 28 AĞUSTOS 2015 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00’E UZATILMIŞTIR. 

 6709/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi 21J-3C pafta 631 ada 198 parsel nolu 

12.280,79 m2 alana sahip konut arsası vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 05.08.2015 tarihinde Karaman İş 

Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen 

huzurunda ¨ 8.385.000,00 - muhammen bedel ve ¨ 251.550,00- geçici ihale teminatı ile 

satılacaktır. 

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde 

bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde 

görülebilir. 

Çetinkaya Mahallesi, 21J-3C pafta, 631 ada, 198 parsel nolu 12.280,79 -m2 alana sahip 

arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif 

mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 05.08.2015 tarihi saat 14:00’e kadar Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.’den istisnadır. İhale ile 

ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. 

3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için; 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden) 

3 - İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 

4 - Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden) 

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü 

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-) 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

2 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 

3 - Ticaret Sicil Belgesi 

4 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü 

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-) 

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında 

T.R.T. saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 6657/1-1 
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KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızın konveyörlerinde kullanılmak üzere 200 mt 84’lük ve 200 mt 90’lık 

olmak üzere konveyör bant, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 30.07.2015 Perşembe 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 6677/1-1 

————— 

OTOMATİK YÜKLEME VE ARA DİNLENDİRME ZİNCİRİ ALINACAKTIR 

1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 150 metre Otomatik Yükleme Zinciri 

ve 200 Metre Ara Dinlendirme Zinciri teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 30.07.2015 Perşembe 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 6678/1-1 

————— 

FABRİKA VE SATIŞ MAĞAZALARININ İLAÇLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamız ve satış mağazalarının 1 yıllık ilaçlanması, teklif alma usulüyle 

yaptırılacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 30.07.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne 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 6679/1-1 
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8 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Foça İkmal Destek Komutanlığı ihtiyacı 

8 kalem mutfak malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

NO MALZEMENİN CİNSİ İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 8 Kalem Mutfak Malzemesi 100. -TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve döküm 

alınabilmekte olup, bu nedenle ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis 

banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 

şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/08/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası, modeli ve teslim süreleri 

teklif mektuplarında belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6692/1-1 
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HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu Miktar Neye Göre Alınacağı Son Teklif Verme Tarihi 

Hemen Kazan Oyun 

Bileti (6,10x10.20 cm) 

250.000.000 

adet 
Teknik Şartname 06.08.2015 

1 -  

a) İHALE EVRAKI BEDELİLİDİR. EVRAK BEDELİ 140.-TL’dir. 

b) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. 

c) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

d) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. ve 5. maddelerinde yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya 

kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yapılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır.Kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 250 milyon adet biletin tamamı 

üzerinden yapılacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para 

cinsinden verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir 

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 6693/1/1-1 
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INSTANT WIN LOTTERY TICKETS WILL BE PURCHASED 

By The State Supply Office General Directorate: 

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market 

by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical 

specifications, and with additional conditions concerning the tender. 

 

COMMODITY QUANTITY (pcs.) 

BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

6,10 x 10,20 cm Hemen Kazan 

Instant Win Lottery Tickets 
250.000.000 

Technical 

Specification 
06.08.2015 

1 -  

a) THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 140.-TL 

b) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 

without any charge. 

c) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of 

the tender document price mentioned above to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank 

accounts. 

d) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned to the bidder after 

opening all the bids. In case of canceling the bid completely or giving up the order, the price of 

tender document will be refunded to the bidders. 

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 

are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specification, 

the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional 

conditions and the inner envelope should all be put in the outer envelope. 

3 - The bids should reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our 

Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will 

not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes. 

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to 

submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, 

will also be opened. Bidders shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if 

necessary. 

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender 

6 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 

consideration. The evaluation of the bids shall be made out of the whole quantity of 250 million 

tickets. 

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 

from the date of final submission in the same currency of their offers at a rate to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 

(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to tender, not to tender, 

partially tender or award the tender to whichever bidder it may please regarding the above-

mentioned material to be purchased. 

9 - The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 

initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 6693/2/1-1 
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AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No : 0274 614 59 94 - 95 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 

 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri d) İşin Süresi 

1 - HAYAT HATTI 

İKN: 2015/87138 

D.NO: 213-GLİ/2015-650 

1 KALEMDE 

11.000 m. 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

150 TAKVİM 

GÜNÜ 

2 - WABCO V KOMATSU 

KAMYON YEDEK 

PARÇALARI 

İKN: 2015/87433 

D.NO: 246-GLİ/2015-655 

17 KALEMDE 

1307 ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

90 TAKVİM 

GÜNÜ 

3 - HITACHİ EKSKAVATÖR 

MOTOR (MITSUBISHI) 

YEDEKLARİ 

İKN: 2015/87688 

D. NO: 242-GLİ/2015-657 

43 KALEMDE  

9 TAKIM 226 

ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

120 TAKVİM 

GÜNÜ 

4 - DALGIÇ TİP ŞLAMLI SU 

POMPASI 

İKN: 2015-88577 

D.NO: 591-GLİ/2015-673 

1 KALEMDE  

2 ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

90 TAKVİM 

GÜNÜ 

5 - INGERSOLL-RAND 

DELİK MAKİNASI 

YEDEKLERİ 

İKN:2015-90884 

D.NO:241-GLİ/2015-698 

1 KALEMDE  

4 ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

120 TAKVİM 

GÜNÜ 

 

3 - İlanın, 

 

a) Konusu 

b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati 

d) İhale 

Saati 

e) İhale 

Doküman Bedeli 

1 - HAYAT HATTI 05.08.2015 

ÇARŞAMBA 
14.00 14.00 50,00 TL 

2 - WABCO V KOMATSU 

KAMYON YEDEK 

PARÇALARI  

05.08.2015 

ÇARŞAMBA 
15.00 15.00 50,00 TL 
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a) Konusu 

b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati 

d) İhale 

Saati 

e) İhale 

Doküman Bedeli 

3 - HITACHİ EKSKAVATÖR 

MOTOR (MITSUBISHI) 

YEDEKLARİ 

05.08.2015 

ÇARŞAMBA 
16.00 16.00 50,00 TL 

4 - DALGIÇ TİP ŞLAMLI 

SU POMPASI 

06.08.2015 

PERŞEMBE 
14.00 14.00 50,00 TL 

5 - INGERSOLL-RAND 

DELİK MAKİNASI 

YEDEKLERİ 

06.08.2015 

PERŞEMBE 
15.00 15.00 50,00 TL 

 

f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale 

Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat 

Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır. 

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini; 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri 

zorunludur. 

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer: 

Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI  

6 - İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her 

bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 

belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Hayat Hattı ve Dalgıç Tip Şlamlı Su Pompası ihalelerinde işin tamamı için teklif 

verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları: 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 

İlgilenenlere duyurulur. 6700/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

TMİ-16/8-1 Grubunda yer alan 154 kV. Kalecik, Hacılar, Baştaş, Hasköy İletim Trafo 

Merkezleri ile, TMİ-16/8-2 Grubunda yer alan 154 kV. İncek, Beylikköprü, Çiğdem GİS, 

Eryaman GİS İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili 

hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı; TEİAŞ’nin 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/94097 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 

Yolu) No: 254    06105 - Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00  -  FAX: 0.312.397 24 14 

c) Elektronik posta adresi  : 8bolgemd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : www.8iletim.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TMİ-16/8-1 Grubunda yer alan 154 kV. Kalecik, Hacılar, 

Baştaş, Hasköy İletim Trafo Merkezleri ile, 

  TMİ-16/8-2 Grubunda yer alan 154 kV. İncek, 

Beylikköprü, Çiğdem GİS, Eryaman GİS İletim Trafo 

Merkezlerinin İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik Hariç) 

b) Yapılacağı yer : TMİ-16/8-1 Grubu:  

  Kalecik Trafo Merkezi Kalecik/ANKARA,  

  Hacılar Trafo Merkezi Hacılar/KIRIKKALE,  

  Baştaş Trafo Merkezi Elmadağ/ANKARA,  

  Hasköy Trafo Merkezi Keçiören/ANKARA 

  TMİ-16/8-2 Grubu: 

  İncek Trafo Merkezi Gölbaşı/ANKARA,  

  Beylikköprü Trafo Merkezi Polatlı/ANKARA, 

  Çiğdem GİS Trafo Merkezi Çankaya/ANKARA,  

  Eryaman GİS Trafo Merkezi Etimesgut/ANKARA  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/08/2015 Pazartesi günü, Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
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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 

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, 

a) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) 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, 

c) Bu 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, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

g) 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, 

h) Bu Madde boş bırakılmıştır.  

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  
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Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a)Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

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.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

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 

sağlanamadığına bakılır.  

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. 

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

kriterler: 
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4.4.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.  

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı  

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi  1 (*) 1 x 45 = 45 
 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve 

İş Yönetme belgeleridir. 

4.5.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz 
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olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv 

Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No:254 06105 

Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

yurtiçi için 160 TL doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Necatibey/ANKARA Şubesi IBAN 

NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı 

satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi 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. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Kısmi teklif verilmesi:  

10.1 Bu hizmet alımı ihalesinde her bir grup için kısmi teklif verilebilir. 

10.2. Grup içerisinde yer alan trafo merkezlerinin tamamı bir kısım olarak 

değerlendirilecektir. 

Ayrıca ;  

İstekliler her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere, birden fazla grup için teklif 

verebilecektir. (Verilen teklif o grupta yer alan trafo merkezlerinin tamamı içindir.) 

Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı 

teklife sahip istekliye ihale edilecek, her kısım (grup) için ayrı ayrı birim fiyat sözleşme 

İmzalanacaktır. Bu ihalede kısım (grup) sayısı 2 (iki) dir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6708/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 23 Temmuz 2015 – Sayı : 29423 

 



23 Temmuz 2015 – Sayı : 29423 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 23 Temmuz 2015 – Sayı : 29423 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik 

belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği 

doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya 

ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın 

tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere 

Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz. 

 

Fakülte Bölümü Anabilim Dalı Unvan Adet 

Fen Edebiyat Coğrafya Türkiye Coğrafyası  Prof. Dr. 1 

İİBF İşletme Yönetim ve Organizasyon Prof. Dr. 1 

İİBF Uluslararası Ticaret Makro İktisat Prof. Dr. 1 

Mühendislik Genetik ve Biyomühendislik Biyomühendislik Prof. Dr. 1 

 6686/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/03/2015 tarih ve 162 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/06/2015 tarih ve 1095 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Yukarıyurçu Mahallesi, imarın 1 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

imar Planı Değişikliği" 23/07/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6660/1-1 

—— • —— 

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili Hukuk Fakültesinde %30 diğer bölümlerinde % 100 İngilizce olan 

Üniversitemizin aşağıda yazılı Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. 

maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri 

yerine getirmiş olmak kaydı ile, açıklama kısmında belirttiğimiz alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam gün görev yapacak 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 

- Başvurulan bölüm, varsa anabilim dalını ve çalışma alanlarını belirten dilekçe 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi  

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri 

- Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri,  

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını 

gösterir belge; 
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1 - KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden İngilizce dilinde 100 tam puan üzerinden en 

az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan bu puan muadili 

bir puan almış olmak, 

2 - İngilizcenin öğretim üyesinin ana dili olması, 

3 - Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini İngilizce dilinin anadili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 

tamamlamış olmak. 

Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği 

doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör 

kadroları için altı (6) nüsha, Doçent ve Yrd. Doç. kadroları için dört (4) nüsha dosya ile CD'yi 

ekleyerek başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 

fıkrasının 2. bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı 

Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 

adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular 

ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 

Başvuru Adresi: 

MEF ÜNİVERSİTESİ  

Ayazağa Cad. No: 4 Maslak  34396 Sarıyer/İstanbul 

Tel : 0212 395 36 00 

Faks  : 0212 395 36 92 

E-Posta : mef@mef.edu.tr 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet 

Hukuk Kamu Hukuku 
Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi 
Prof. 1 

Hukuk Özel Hukuk Medeni Hukuk Yard. Doç. 1 

 

Fakülte Bölüm 

Kadro 

Unvanı Adet Açıklama 

Mühendislik 
Endüstri 

Mühendisliği 

Yard. 

Doç. 
1 

Doktora çalışmasını Endüstri Mühendisliği 

alanında yapmış olmak, Araç Rotalama ve Hava 

Yolları Ekip Planlama konularında uluslararası 

bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak. Üretim 

Sistemleri, Ulaşım Tasarımı ve İşleyişi, Lojistik 

Yönetimi derslerini yürütebiliyor olmak. 

 6698/1-1 
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Gedik Üniversitesinden: 

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİNE 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Profesör 

kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde 

öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  

Mimarlık Bölümü  

Aranan Şartlar; 

Lisans ve Yüksek Lisansını Mimarlık alanında, Doktorasını Kent Planlama alanında 

yapmış olmak, Şehircilik Anabilim Dalında Doçent ve Profesör unvanı almış. Merkezi iş alanları 

ve Konut alanları Planlamaları konularında deneyimli olmak 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 

Lisans ve Doktora derecelerini Arkeoloji alanında kazanmış, Doçentlik ve Profesörlük 

derecelerini Mimarlık Tarihinden almış olmak. Çağdaş Mimarlık Tarihinde yetkin olmak. 

Adayların; 

* Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

* 1 Adet Fotoğraf 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Güzel 
Sanatlar ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık  Prof. 1 

Lisans ve Yüksek Lisansını Mimarlık 
alanında, Doktorasını Kent Planlama 
alanında yapmış olmak, Şehircilik 
Anabilim Dalında Doçent ve Profesör 
unvanı almış. Merkezi iş alanları ve 
Konut alanları Planlamaları konularında 
deneyimli olmak 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 

Prof. 1 

Lisans ve Doktora derecelerini 
Arkeoloji alanında kazanmış, Doçentlik 
ve Profesörlük derecelerini Mimarlık 
Tarihinden almış olmak. Çağdaş 
Mimarlık Tarihinde yetkin olmak. 

Başvuru adresi: 

Gedik Üniversitesi Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı  

İlgili Kişi: Hülya ELİBOL 

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

Tel: 0216 452 45 85-86/1158 - Fax:0216 452 87 17 6672/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. 

Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi 

Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari 

şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri 

(Profesör, Doçent,Yardımcı Doçent) alınacaktır.  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini 

içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.) 

• Özgeçmiş 

• 2 adet fotoğraf 

• Nüfus cüzdanı sureti 

• Askerlik durum belgesi 

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) 

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için) 

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi 

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme 

Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer 

alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca 

araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), 

bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin 

belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer 

bilgileri içeren dosyalar 

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) 

adet dosya teslim edeceklerdir. 

NOT: 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir.  

* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.  

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra 

duyurulacaktır. 

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik 

Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik 

Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları 

halinde kabul edilecektir. 

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 

görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet 

yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde 

biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.  

* Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik 

belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

İlköğretim/Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Memeli hayvanlar, Ekoloji ve 

Paleontoloji alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Eğitim 

Bilimleri/Eğitim 

Programları ve 

Öğretimi 

Doçent 1 1 
Osmanlı Dönemi çocuk dergileri 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

İlköğretim/Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Yapısal, elektronik, elastik ve titreşim 

özelliklerinin DFT ile incelenmesi 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

İlköğretim/Sınıf 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

İlk okuma ve yazma yöntemleri 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

İlköğretim/Sosyal 

Bilgiler Eğitimi 
Doçent 1 1 

Coğrafya Eğitimi alanında Doçent 

unvanını almış olmak,  

- Coğrafya öğretimi, sürdürülebilir 

çevre eğitimi ve ekolojik ikilem 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

İlköğretim/Okulöncesi 

Eğitimi 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Okul öncesi Eğitimi alanında doktora 

yapmış olmak ve Okul öncesi eğitimi 

programının değerlendirilmesi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

İlköğretim/Matematik 

Eğitimi 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Problem çözme süreçleri üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Temel Tıp Bilimleri/ 

Tıbbi Biyokimya 
Doçent 1 1 

Akciğer Kanserinde Nötrofil 

Jelatinaz İlişkili Lipokalin 

Ekspresyonu ve Apoptosiz ile 

İlişkisi konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri/Tıbbi 

Mikrobiyoliji 

Doçent 1 1 

Rhodococcus ruber’in hücre duvarı 

kimyasal kompozisyonu ve 

değişimleri konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri/ 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Kontrollü Hipotansif Anestezide 

Uygulanan Deksmedetomidin ve 

Esmololün Klinik ve Maliyet 

üzerine etiklerinin karşılaştırılması 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri/Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Yoğun Bakım hastalarında erken 

Enteral İmmünonütrisyon uygula-

masının inflamatuar yanıtı üzerinde 

çalışmalar yapmış olmak. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Bedene Eğitimi ve Spor 

Yöneticiliği 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Veritmax antrenmanları konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 
Doçent 1 1 

Darbeler, yasamanın yürütmeyi 

kontrol etme yolları ve Başbakanlık 

sistemi konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Mimarlık/Bina Bilgisi 
Yardımcı 

Doçent 
3 1 

İnsan merkezli mimari ve 

mimarinin sosyal ve toplumsal 

yönü üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

 

NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Müzik Doçent 1 1 
Türk Din Musikisi alanında 

Doçentlik unvanını almış olmak. 

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Elektrik ve Otomasyon / 

Mekatronik 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Aromatik Bor bileşikleri ve 

OLED’ler konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

 

ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Muhasebe ve 

Vergi/Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Mali Kural, özelleştirme, ödeme 

emri ve uzlaşma ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 
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KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Madencilik ve Maden 

Çıkarma/Sondaj 

Teknolojisi 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Sert ve yumuşak kayaçlar için 

kesilebilirlik abakların oluşturulması 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Tarih Profesör 1 1 

Ermeni Meselesi ve I. Dünya 

Savaşında Türk-İngiliz ilişkileri 

üzerinde çalışmalar yapmış olmak 

Tarih Profesör 1 1 
Kırşehir siyasi tarihi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 
Sözlükçülük ve Türk Dili sözlükleri 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Biyoloji Profesör 1 1 
Bitki anatomisi ve sitogenetik 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Matematik/Analiz ve 

Fonksiyonlar Teorisi 
Doçent 2 1 

Fonksiyon Uzaylarında Operatör 

Sınırlılıkları Üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı Doçent 2 1 

Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde 

Kimlik üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

Matematik/Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 1 1 

Diferansiyel denklemlerin sembolik 

çözümleri ve özel fonksiyonlar 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Matematik/Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 2 1 

Kısmi türevli denklemler ve özel 

fonksiyonlar üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Biyoloji Doçent 1 1 
Mikrofungusların Taksonamisis konu- 

sunda çalışmalar yapmış olmak. 

 6619/1-1 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: 

YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI  

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/135718 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Mithatpaşa Cad. No: 12 

Çankaya/Ankara 
Tel-Faks 312 410 93 09 - 312 419 01 32 

Posta 

Kodu 
06420 E-Mail satinalma@ysk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ACARLAR TAŞIMACILIK ORG. 

TEMZ. NAK. EML. ELK. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ. 

 

Adresi 
Lizbon Cad. No: 57/2 

A.Öveçler/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0040418011 Başkent V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 201220  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6689/1-1 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu Bilgem Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinden:  

 
 6688/1-1 
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Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6707/1-1 
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PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/74037 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/PTT A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/Ulus 

Adresi 
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 

F Blok 1. Kat 
Tel-Faks 

Tel: 0 312 509 54 27 

Faks: 0 312 309 56 08 

Posta Kodu 06101 E-Mail satinalma@ptt.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HSB Temizlik Pet. Gıda Taş. İnş. Oto. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hüseyin BALCI 

Adresi 
7412 Sokak No: 105/A 5. Sanayi Sitesi 

Pınarbaşı Bornova/İZMİR 

1595/3 Sok. No: 16 Daire: 1 

İmbatlı Mah. Karşıyaka/İZMİR 

T.C. Kimlik No.  24602110028 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4640538667  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
146349  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6706/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/74)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/75)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/76)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/77)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/78)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/79)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/80)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/27)
— Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/4)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş

Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 Tarihli ve 6371 Sayılı

Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 Tarihli ve 6372 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
— Danıştay 2. Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


