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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan:

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet Başkanı: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet

Başkanını,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Yüksekokul: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunu,

e) Yüksekokul Müdürü: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Meslek Yüksekokulunun ön lisans, programları dı-

şında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika prog-

ramları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Yüksekokul ile özel

sektör, kamu kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak

hizmet vermek ve bu etkinlikler aracılığı ile Meslek Yüksekokulu diğer kurum ve kuruluşlarla

olan işbirliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi,

yürütülmesi ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuru-

luşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler

düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Yüksekokulda, Merkezin faaliyet alanları kapsamına

giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı

ile Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür

tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkez

müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

(2) Meslek Yüksekokulunun öğretim görevlileri arasından Merkez Müdürünce önerilen

iki kişi, Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görev-

lendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de sona

erer.

(3) Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürü ile işbirliği içerisinde Merkezin et-

kinliklerini yürütür, vereceği görevleri yapar, Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez

Müdürü adına Merkezi temsil eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek,

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Mü-

tevelli Heyet Başkanlığına sunmak üzere Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren

birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından iki kişi ve Yüksekokul Müdürü tarafından

üç yıllık bir süre için görevlendirilen iki müdür yardımcısı ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en

az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Yüksekokul Müdürü önerisi ve Fa-

ruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet onayı ile gerekli düzenlemeleri yap-

mak ve uygulamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak,

13 Haziran 2016 – Sayı : 29741                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak,

ç) Eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri bel-

geleri düzenleyerek vermek,

d) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak,

e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Yüksekokul Müdürü

tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu

yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kısmen veya tamamen Müdüre

veya Yüksekokul yöneticilerine devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.

—— • ——
Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KUDÜS VE FİLİSTİN ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline  ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Dünyanın en uzun süreli uluslararası sorunu olan Filistin sorunu ve Kudüs hakkında

bilimsel çalışmalar yapmak ve geliştirmek, böylece bu alanın Türkiye’de ve uluslararası alanda

bir disiplin olarak ortaya çıkmasını sağlamak,

b) Türkiye’de ve İslam dünyasında Kudüs araştırmalarının kurumsallaşmasını sağla-

mak,

c) Türkiye’de ve uluslararası alanda araştırmacıların, alanla ilgili bilimsel çalımalar

yapmalarına aracı olmak,

ç) Kudüs hakkında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmaların yapılmasını teşvik et-

mek,

d) Merkez aracılığıyla Üniversitede de önlisans ve lisansüstü programlar açılmasını

sağlamak,

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla antlaşmalar yapıp ortak programlar ve projeler yapmak,

f) Türkiye’de ve uluslararası alanda Filistin sorunu ve Kudüs hakkında akademik, kül-

türel, dini ve siyasi farkındalık oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel araştırmalar

yapmak, projeler üretmek ve yürütmek, yürütülmekte olan projelere ortak olmak, sempozyum-

lar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler ve sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her

kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla

kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği yapmak,
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b) Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, araştırma merkezleri, okullar ve sivil

toplum kuruluşları (STK) için programlar geliştirmek ve uygulamak, Merkezin amaçları doğ-

rultusunda bakanlıklara, genel müdürlüklere ve bağlı birimlerine, STK’lara yönelik bilimsel

araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte olan projelere katıl-

mak,

c) Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsüyle birlikte yüksek lisans ve doktora prog-

ramları açmak,

ç) Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

(MAUZEM) ve diğer bölümler aracılığıyla sertifikalı uzaktan eğitim ve önlisans seviyesinde

ulusal ve uluslararası programlar düzenlemek,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Filistin

sorunu ve Kudüs çalışma konularıyla ilgili ders, kurs, konferans ve seminerler verilmesini,

proje, sempozyum, çalıştay, kongre ve sertifika programları düzenlenmesini ve anılan konu-

larda öğrencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve akademik çalışmalara dayalı

ulusal ve uluslararası düzeyde süreli ve süresiz yayın etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar

hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya

çıkan sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek,

g) Ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla antlaşmalar yapıp ortak programlar

ve projeler düzenlemek,

ğ) Uluslararası düzeyde akademisyenler davet edip geçici süreli programlar yapmak,

yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre kurum dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bi-

lim insanı ve uzmanların hizmetinden yararlanmak,

h) Topluma ulaşmak için merkez aracılığıyla sosyal faaliyetler düzenlemek ve Merkezin

kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak,

f) Çalışma programları hazırlamak, yönetim kuruluna önermek, yönetim kurulunca ka-

rara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

yönetim kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum ve seminer gibi prog-

ram ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdürün önerisi üzerine merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere en

çok iki kişi Rektör tarafından, üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür

yardımcıları merkezin çalışma konularında uzmanlığı bulunan üniversite öğretim elemanı ya

da uzmanlardan veya kurum dışından Merkezin çalışma konularında uzmanlığı/yayınları bu-

lunan kişilerden atanır. Müdür yardımcılarından biri gerekli hallerde Müdür yerine vekâlet

eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı

durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir müdür gö-

revlendirilir.  

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte Üniversite öğretim elemanlarından

Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür

başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeni-

den görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların

oy çokluğu ile alınır.
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(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile ulusal

ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere beş üye-

den oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile be-

lirlenir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.  

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Müdür gerekli

gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Danışma Kurulu üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) Başka kurum, kuruluş ve kişilerle ihtiyaç duyulan yakınlık, tanıtım, işbirliği sağlan-

ması hususunda katkı vermek,

ç) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik plan, program, strateji ve faaliyetler

hakkında önerilerde bulunmak.

Merkezin birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir. Birimler, Merkez Müdü-

rünün teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Birimler, Bölümler Merkez Yö-

netim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir birim başkanı sorumluluğunda iş görür. Birimler,
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ilgi alanlarına giren ve Merkez yönetimince verilen işleri yürütür, yapılan çalışmalarla ilgili

olarak merkez müdürlüğüne raporlar hazırlar ve önerilerde bulunur. Bu bölümlerde yer alan

elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Merkez Müdürü, ku-

rulu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim elemanları Merkez Yönetim

Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlen-

dirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör

bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ VE DAVRANIŞSAL 

NÖROBİLİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve

Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, or-

ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davra-

nışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına,

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Beyin ve nörobilim araştırmalarını konu alan başta psikiyatri olmak üzere Üniversi-

tenin ilgili birimleri ve diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak sorunlara özgü

projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve eğitime yönelik faa-

liyetlerde bulunmak,

b) Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim alanlarında, başarılı bilim adamı ve akademisyen

yetiştirmek için gerekli olan ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkânı sağlamak,

c) Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim alanlarında sertifika programları açarak uzman-

lık öncesi ve sonrası eğitime destek vermek,

ç) Psikiyatrik hastalıklar, davranışın nörobiyolojisi, kognitif psikoloji, elektrofizyoloji,

klinik elektroensefalografi, genetik, psikofarmakoloji ve nörogörüntüleme gibi disiplinler arası

yaklaşım gerektiren dalların kurulmasını sağlamak,

d) Merkezin amacı doğrultusunda belirli bir ders grubunun yoğun kurs şeklinde verildiği

sertifika programları açmak,

e) Bölümlerde yürütülen hizmetlere destek amacı ile özel eğitim gerektiren psikiyatri

kliniği hemşireliği, EEG, MRI teknisyenliği gibi mesleklere yönelik sertifikalı eğitim prog-

ramları hazırlamak ve eğitim vermek,
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f) Merkezin amaçları doğrultusunda üniversitelerin bilim insanı ihtiyaçlarını karşıla-

mak,

g) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin uluslararası bilime katkı düzeyini yükseltmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri

yapar:

a) Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim konularında proje hazırlamak, danışmanlık hiz-

meti vermek, araştırma yapmak, araştırmalara katılmak, desteklemek, kamuoyu oluşturmak ve

ulusal ve uluslararası kurum ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Merkezin amacı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ile-

tişim ağı kurmak,

c) Merkezin amacı konusunda sorunlara özgü ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim

programları düzenlemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yayın yapmak ve dokümantasyon birimi oluşturmak,

d) Üniversiteye bağlı birimlerde Merkezin amacına uygun faaliyetler yapmak ve bu

alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

e) Türkiye’de psikiyatrik hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri konularında ka-

muoyu oluşturulmasında aktif görev almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin Psikiyatri Anabilim Dalı öğ-

retim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirile-

bilir. Müdür, ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının

da görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütül-

mesinden ve sonuçların alınmasından, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
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b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

önlemleri almak, 

c) Her üç ayda bir Merkezin çalışmaları hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görü-

şünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Üniversitede tam zamanlı gö-

revli psikiyatri, fizyoloji, radyoloji, biyofizik veya nöroloji ile ilgili öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üye-

sinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve gerektiğinde Merkez Müdürünün

çağrısı üzerine en az salt çoğunlukla toplanır kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak,

c) Merkezin planladığı eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konula-

rındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getirdiği işleri değerlendirerek ka-

rara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/469  

KARAR NO  : 2015/608 

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 27/10/2015 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ 

PARA. 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hacı Akbar ve Ultau kızı. 

10/02/1975 doğumlu. .. Mah./köy nüfusuna kayıtlı KAIYRGUL AZHIBEKOVA tüm 

aramalara rağmen bulunamamış, gıyabi ilam tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

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

kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı başvuru 

ile Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere, süresinde temyiz edilmediği takdirde kararın 

kesinleşeceği ihtarı yapılarak verilen karar açık bir şekilde okundu, anlatıldı.. 27.10.2015 

tarihinde karar verilmiş olup. İlan olunur. 4822 

—— • —— 

Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/762 

KARAR NO : 2015/1074 

Kaçakçılığa konu eşyayı bu özelliğini bilerek ticari amaçla satma suçundan sanık 

Abdulgani ve Nejah oğlu, Halep 1994 doğumlu, MUHAMMED ALİ DAVVARA hakkında 

yapılan yargılama sonucunda 6455 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/18, 5237 sayılı 

TCK'nın 62,50/1,52/4 maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay hapis ve 5000,00 TL Adli Para Cezası ile 

cezalandırılmasına, suça konu eşyaların ise TCK'nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar 

verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm 

tebligat işlemleri ve adres araştırmasına rağmen sanık MUHAMMED ALİ DAVVARA'ya tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz edilme takdirde hükmün kesinleşeceği  

İlan olunur.  4823 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/343 

KARAR NO  : 2014/1064 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ SANIK : ALEXANDER TALANOV, Sergey ve Valentina oğlu, 10/05/1959 

doğumlu. Pirinisneva Proezol Olom 5 Kv. 97 Moskova/RUSYA 

adresinde oturur. 

SUÇ : Hakaret, Basit Yaralama 

SUÇ TARİHİ  : 15/07/2011 

SUÇ YERİ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARİHİ : 24/12/2014 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki sanık Alexander Talanov hakkında Kasten 

Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu 

davası açılmış, Kemer 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/343 Esas 2014/1064 Karar sayılı kararı 

ile 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince müşteki sanık hakkında düşme kararı verilmiş, 

yine Hakaret suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 maddesi gereğince 

cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış, Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/343 

Esas 2014/1064 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 125/1-4 maddesi gereğince müşteki 

sanık hakkında düşme kararı verilmiş müşteki sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. 

ve devamı maddeleri gereğince hükmün müşteki sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan 

olunur. 4824 

—— • —— 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: : 2015/405 

Karar No.  : 2016/258 

Sanık : Ahmet ŞERAVİ- Adnan ve Maha oğlu, 01/01/1992 Suriye İdlip 

D.lu. Suriye nüfusuna kayıtlı, Suriye ülkesinde ikamet eder 

Suç : Kaçakçılık 

Suç yeri  : Hatay/Merkez 

Suç tarihi  : 04/03/2015 

Karar Tarihi  : 11/03/2016 

Kanun maddesi  : 5607 S.Y. 3/18, 5237 S.Y.'nın 62/1, 52/2, 53/1, 54 

Verilen ceza : 2 Yıl 6 ay hapis ve 80 TL adli parası, Hak yoksunluğu ve kaçak 

eşyaların müsaderesine, 

Yukanda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde 

kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 4852 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2400 TON KİREÇ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2400 ton kireç A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma 

yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

150 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0 272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 6662 / 9352 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 27 Haziran 2016 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 5559/1-1 

————— 

225 TON N-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR 

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 225 ton N-Butanol kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 

Müdürlüğünden 250 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin 

Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun 

üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0 272 612 56 67) nolu numaraya 

fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 

6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 29 Haziran 2016 günü saat 14:30 olup, istekliler belirtilen saat’e kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 5560/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

Buharkent Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2016/22 - 47 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : Aydın 

b) İlçesi : Buharkent 

c) Cinsi : Arazi 

d) Pafta No : 3-4 

e) Ada No : - 

f) Parsel No : 1013 

g) Yüzölçümü : 191.366,00 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : 1/1 

i) Adres (Cadde-Sokak-No) : Ortakçı Mahallesi Azaklık mevkii 

3 - Muhammen Bedeli : 2.583.441,00.- TL 

4 - Geçici Teminatı : 80.000,00 - TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 01 Temmuz 2016 - 15:00 Son teklif verme saati: 14:59 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : Buharkent Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Buharkent/AYDIN 

7 - İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir Kamilpaşa Mah. Atatürk Cad. 

No: 73 K: 2 Buharkent/AYDIN 

  Tel: 0256 391 30 05   Fax: 0256 391 31 51 

9 - Şartname Bedeli : 100.- TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca 

veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a)’ 

daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) Tüzel kişiler için imza sirküleri, 

e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk 

Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat 

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi 

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (01 Temmuz 2016) en geç saat 14:59’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye 

Encümeni’ne (Buharkent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Buharkent / AYDIN) sıra 

numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 5537/1-1 

—— • —— 

20 (YİRMİ) KİŞİLİK 12 AY SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzun İhtiyacı olan 20 kişilik 12 Ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli 3 

(g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İhaleyi yapan kurumun: 

a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü 

b) Telefon numarası : 0 312 463 42 00 / 463 41 83 

c) Faks numarası : 0 312 463 32 58 

d) İlgili Personel : Zekeriya YUVALI 

2 - İhale ile ilgili bilgiler: 

a) İşin tanımı : TRT Genel Müdürlüğü Reklam Tasarım Tanıtım 

Dairesi Başkanlığı bünyesinde, İstanbul ve Ankara 

merkez olmak üzere, ülkemiz sınırları içinde 

Kurumumuza ait her türlü reklam, satış, pazarlama 

ve rezervasyon hizmetlerinde yararlanmak üzere 

kalifiye yardımcı hizmet alımı işidir. 

b) İşin yapılacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesi ve Taşra 

Teşkilatına bağlı İl Müdürlükleri Hizmet binaları. 

c) İhale tarihi ve saati : 28.06.2016 günü saat 10.30 

d) Tekliflerin verileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, 

Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 

06109 Oran - Çankaya / ANKARA 

e) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Satın alma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 

Oda No: 306 06109 Oran - Çankaya / ANKARA 

f) Şartname bedeli : KDV dahil 100.- TL 

 5602/1-1 
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BEYAZ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 30.000 kg beyaz deri poşeti 

alımı 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 77 - 78 - 80 5652/1-1 

————— 
MAVİ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 10.000 kg mavi deri poşeti 

(80x110 cm 210 mic.) alımı 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat: 15.30’da teklif alma usulüyle 

ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 77 - 78 – 80 5653/1-1 

—— • —— 

KUMLAMA TESİSİNİN MODERNİZASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/213253 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : Lokomotif Fabrikası Kumlama Tesisinin Modernizasyonu, 

teknik şartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/06/2016 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

27/06/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5596/1-1 
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1 2 3 VE 4 ÜNİTE ANA SOĞUTMA SUYU ASİT DOZAJLAMA SİSTEMİNDEKİ POMPA, 

VANA VE ÖLÇÜ - KONTROL SİSTEMLERİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin - Elbistan A Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğünden:  

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan hizmet alımı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve 

Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN / 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 344 524 22 04 - 344 524 22 02 

c) Elektronik Posta Adresi : afsin@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/ihaleler.aspx 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Dosya No ve İhale Kayıt Numarası : 2016/30 - 2016/207503 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Santralımız 1. 2. 3. ve 4. Üniteleri Ana Soğutma 

Suyu Asit Dozajlama Pompaları İle Cpp ve Su 

Tasfiye Anyon, Katyon ve Mix-Bed Filtreleri 

Rejenerasyon Asit Dozaj Pompalarının ve 

Soğutma Kuleleri Cpp’ye Ait Ölçü-Kontrol 

Sistemlerinin Teknik Şartnameye Göre Temini, 

Montajı ve Devreye Alınması Hizmet Alımı İşi. 

c) Yapılacağı yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

ç) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren takribi 180 

(yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin - Elbistan A Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü, P.K: 2 Çoğulhan Mahallesi - 

Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati : 13.07.2016 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler İdari Şartnamenin 7. maddesinde düzenlenmiştir. 

5 - İhaleye yerli/yabancı tüm istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı 

EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, (Ticaret Servisi)- 

Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını posta yoluyla almak 

isteyenler, doküman bedelini Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No:TR870001500158007287757271 

Ziraat Bankası Afşin Şubesi IBAN No:TR170001000390377120435440 yatırmak zorundadır. 

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarih olarak kabul edilecektir. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü, P.K: 2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 

tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 5523/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları (II. 

Kısım) Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. 

Şahin Menet Apt. No: 4 K: 3 D: 10 Kepez 

ANTALYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, açık çalışma sahası 

ile elektrik ve telekom altyapı şebekesi 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Antalya 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 3.322.475 TL  

f) Geçici Teminatı : 232.573,25 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 

2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu 

Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 30/06/2016 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4 - İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
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sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
5 - İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında 
veya Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığının Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4 K: 3 D: 10 
Kepez ANTALYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 
826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

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

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

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  
10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5525/2-2 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


