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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Denizlerde avcılık yolu ile istihsalde bulunacak tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için
düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi iki yıldır. İç sularda su ürünleri istihsalinde kullanılacak
balıkçı gemileri ve iç sularda su ürünleri istihsali yapacak tüzel kişilere verilecek ruhsat tezkerelerinin süresi ise istihsal yapılacak kaynağın kiralama süresi kadar olup, sadece o istihsal sahası için geçerlidir. Denizlerde ve iç sularda gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin
süresi ise beş yıldır.
Süresi biten ruhsat tezkerelerinin vize veya yenileme işlemleri; ilgililerin müracaatı
üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri kooperatif veya birliğinden, ortak değil ise kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları içerisinde su ürünleri kooperatif
veya birliğinin bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden su ürünleri istihsali
yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüklerince denizlerde faaliyet gösterecek tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için ikişer, denizlerde ve
iç sularda su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek kişiler için beşer yıllık sürelerle uzatılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE KİŞİSEL GELİŞİMİ
DESTEKLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler için
etkili öğrenme, öğretme ve gelişim strateji ve politikalarını belirlemek, bu alanlarda eğitimler
ve etkinlikler düzenlemek ve koordine etmek, araştırma, proje ve yayın uygulamalarına yönelik
gerekli eğitim ve faaliyetleri planlamak, Üniversitenin birikim ve donanımını bütünleştirerek,
ulusal ve uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri ile eğitim ortamının gelişimine destek vermek ve
faaliyet alanları konularında danışmanlık hizmeti vermektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede yer alan amaçlarına ulaşabilmek için etkili
öğrenme ve öğretme, yaşam boyu öğrenme, kişisel gelişim, yabancı dil eğitimi ve toplumsal
fayda kapsamında yapılacak faaliyetleri planlar, düzenler, gerekli gördüğünde çalışma grupları
oluşturur ve koordine eder.
(2) Merkezin eğitim ve öğretimi iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini arttırmak için
akademik birim ve öğretim elemanlarına destek olmak amacıyla yürüteceği faaliyetler şunlardır:
a) Etkili öğrenme ve öğretme konularında seminer, eğitim, kurs ve çalıştay düzenlemek,
b) Öğrenme ve öğretmeye ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı sağlamak,
c) Uzaktan eğitim ve öğretim teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik eğitim ve kurs
düzenlemek ve koordine etmek,
ç) Farklı alan ve disiplinlerin eğitim ve öğretimi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları ortamları oluşturmak,
d) Bilimsel araştırma, proje ve yayınların kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla bu
konularda seminer, eğitim, kurs ve çalıştay düzenlemek ve koordine etmek,
e) Yönetim ve liderlik becerilerini artırmak amacıyla bu konularda seminer, eğitim,
kurs ve çalıştay düzenlemek ve koordine etmek.
(3) Öğrencilerin kişisel gelişim ve öğrenme becerilerini geliştirme konularında faaliyetler planlar ve koordine eder.
(4) İdari personelin mesleki ve kişisel gelişimi konularında faaliyetler planlar, düzenler
ve koordine eder.
(5) Çalışma alanları doğrultusunda araştırma yapar, proje geliştirir, danışmanlık hizmeti
sağlar, kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapar.
(6) Üniversite öğretim ortamının geliştirilmesine yönelik olarak eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
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b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,
c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek,
ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak
düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur,
e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci
toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,
f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın
çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur,
ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlamak,
h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya
koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek,
ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Merkezde bir Müdür Yardımcısı bulunur. Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim
ve araştırma deneyimine sahip uzmandır. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine vekâlet eder. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısın görevi de kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite
öğretim üyeleri arasından önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az beş kez olmak
üzere toplanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki
görevleri yürütür:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.
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Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi
olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Merkez
Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla atanır. Danışma Kurulu, en az onu Üniversite
içinden olmak üzere en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en
az bir kez, gerektiği durumlarda da Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak
ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve
yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
Çalışma grupları ve uygulama birimleri
MADDE 15 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürütmek
ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesinden:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/1/2012 tarihli ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENİM VE ÖĞRETİMDE MÜKEMMELİYET
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitedeki öğrenim ve öğretim kalitesinin arttırılması için gerekli faaliyetleri yürütmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öğrenim ve öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi için
analiz yapmak,
b) Öğretim elemanlarının öğretme becerilerini geliştirecek, yeni ve etkin öğretim teknikleri ve teknolojilere dair eğitimler düzenlemek,
c) Öğretim elemanları ve öğrencilere, Üniversite bünyesinde öğretim ve öğrenim amaçlı
bulunan teknolojileri kullanmalarında destek hizmetleri sunmak,
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ç) Öğretim ve öğrenime dair çalıştay, seminer, atölye çalışması gibi çeşitli araştırma ve
uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek,
d) Öğrencilerin öğrenim süreçleri ile kazanımları arasındaki bağlantıları analiz etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı
durumlarda görevi sona erer.
(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede
görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere
Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını
sağlamak,
ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak,
e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır.
(2) Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda üç kez toplanır ve Müdür tarafından
hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak,
b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak ve faaliyet programının
oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak,
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin
esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, enstitü müdürleri, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile Müdürün
önerisi üzerine akademik personel, Merkez çalışmalarına katkıda bulunabilecek özel sektör,
sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından
görevlendirilen en çok on beş üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından
yenisi görevlendirilir.
(3) Danışma Kuruluna, Rektör, Rektörün olmadığı durumlarda Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.
(4) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiye niteliğinde görüş bildiren bir Kuruldur.
(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek,
c) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MANTAR ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına
ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YYÜMAUM): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Çalışma Alanları ve Görevleri
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; mantarcılık ile ilgili akademik çalışmalar yapmak,
projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı
ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Çalışma alanları ve görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır:
a) Kültür mantarcılığı konusunda üreticilere yönelik kurs ve seminerler düzenlemek,
sertifikalar vermek, üreticilerin sorunlarını çözmek, danışmanlık hizmeti vermek, yöre halkını
bu konularda teşvik etmek,
b) Çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuvar, üretim binaları ve
çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar ölçüsünde desteklemek,
c) Mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözüm yollarını bulmak
ve pratiğe yansıtmak, yetiştiricilikte verim ve kalite artışını sağlayacak yöntemler geliştirmek,
mantar yetiştiriciliğinin farklı aşamalarında kullanılan teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak,
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ç) Mantarcılık konusunda projeler geliştirerek hem akademik hem de sektörel çalışmalara destekte bulunmak mantar üretiminin Avrupa ve Dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak,
d) Mantar yetiştiriciliği ile ilgili çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla
işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,
e) Konferans, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek mantar konusunda yapılan ve yapılması gereken konuları gündeme getirmek, mantarcılığın ülkede yaygınlaşmasını sağlamak,
f) Kültür mantarlarının insan sağlığı ve beslenme açısından öneminin anlaşılabilmesi
için toplumun bilinçlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak,
g) Mantar yetiştiriciliğinde bilinçsiz ilaç kullanımlarının önlenmesi ile insan sağlığına
zarar verebilecek uygulamaların önüne geçilmesi hususunda çalışmalar yapmak,
ğ) Doğa mantarlarının hasadı ve pazarlanmasında sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi,
ihraç ettiğimiz mantar türlerinin tanımlanması, toplanması, yetiştirme potansiyelinin belirlenmesi ile ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel uygulama ve araştırmalar yapmak,
h) Zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmeleri konusunda araştırmalar yaparak zehirli
mantarları medya yoluyla tanıtmak, zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmeleri konusunda halkı
bilinçlendirmek,
ı) Mantar konusunda biyoçeşitliliğin korunması ve verimli şekilde değerlendirilmesi
için orman köylülerinin bilgilendirilmesi ve bu konularla ilgili eğitim programlarının düzenlemesini sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından önereceği
en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında
bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,
e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak,
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f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak, amaca
uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürünün önereceği Rektör tarafından
atanacak dört öğretim elemanından oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda
daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi
ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak
ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç
yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir veya aynı usulle görevinden alınabilir.
(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık
yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 377)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları
Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2017 yılı aylık kira bedellerinin
tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kira bedelleri
MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;
a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,82 TL/m²,
b) Kalorifersiz konutlarda 2,84 TL/m²,
c) Kaloriferli konutlarda 3,73 TL/m²,
kira bedeli alınır.
Kira bedeline yapılacak ilaveler
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir
metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,44 TL/m² ilave kira bedeli alınır.
(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate
alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının
mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık
her bir metrekare için;
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,83 TL/m²,
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,72 TL/m²,
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde
1,54 TL/m²,
ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,39 TL/m²,
ilave kira bedeli alınır.
Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar
MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği
kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve
kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı
yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,49 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.
(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki
yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan
yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini
dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.
(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki
aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak
her bir metrekare başına 0,17 TL/m² tahsil edilir.
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Kira bedellerinin hesaplanması
MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve
25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 7/1/2016 tarihli ve 29586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 369) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde
uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 150,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa
yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulanır.
(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi
avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.
Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında
dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.
(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri
üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar
olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili
olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda
temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.
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Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar
vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,
Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal
avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle
belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına
hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın
reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar
karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan
sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı
miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye
göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle
verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın
bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka
davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak
hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
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Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan
miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün
diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı
bir kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık
ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para
ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu
kadar ki takip miktarı 2.750,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.
Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata
tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine
hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak
avukatlık ücretine hükmolunur.
(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.
(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre
belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.
(6) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Borçlunun şahsi münasebetin icra müdürlüğü aracılığıyla tesisine bir yıl içinde birden fazla sebebiyet vermesi halinde, ikinci ve
takip eden diğer şahsi münasebet tesisinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci
sırasındaki maktu ücretin yarısına hükmolunur.
(7) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı
hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra
dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı
geçemez.
Tüketici hakem heyetlerinde ücret
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde,
avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Tarifenin birinci kısım ikinci
bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.
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Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü
mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla
(7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Ceza davalarında ücret
MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci
kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına
hükmolunan davalarda Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü
kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın
ikinci bölümünün onikinci sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.
(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para
cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz
üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı
oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.
Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge
idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına
hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda
belirtilen hükümler uygulanır.
Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücret uygulanır.
(2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti
uyuşmazlıklarında işbu Tarifede yer alan hükümler uyarınca saptanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.
Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya
tamamen kabulü halinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için
öngörülen ücretin altında kalmamak üzere, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine
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hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim
Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye
mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak üzere ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre
avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması
gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.
İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça
yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife
uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin
1/4’ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya
dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava
konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine,
toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin
%60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksandan fazla açılan seri davalarda her bir
dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde
bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün
aynı mahkemede yapılması gerekir.
Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,
yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin
tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2015/608
KARAR NO
: 2016/158
DAVACI
: K.H.
MÜġTEKĠLER
: 1 - MARIA CHRISTINA CAROLINA OMES, Johan ve Marıa kızı,
1966 d.lu, Jenever Beslaan 5552 Pm Vaıhenswaard HOLLANDA
adresinde oturur.
2 - INGRID MEIJER JENSEN, Jan ve Anna kızı, 1964 d.lu,
Mezenlaan 100 69 Sıhp Dieren Gel Derland HOLLANDA adresinde
oturur.
SANIK
: GÖKHAN GÖREN, Selahattin ve Selma oğlu, 19/08/1985 AfĢin
d.lu, K.MaraĢ, AfĢin, Emirilyas mah/köy n.k'lı. Gülveren Mh. 7712
Sok. Özdemir Apt. Kat:1/4 Merkez/ANTALYA adresinde oturur.
TC: 12374784196
SUÇ
: Taksirle Birden Fazla KiĢinin Yaralanmasına Neden Olma
SUÇ TARĠHĠ
: 06/09/2015
SUÇ YERĠ
: ANTALYA/Kemer
KARAR TARĠHĠ : 18/02/2016
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Gökhan Gören hakkında Taksirle Birden Fazla
KiĢinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan
yargılama sonucunda; sanık hakkında üzerine atılı suçtan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ
BIRAKILMASI kararı verildiği, MüĢteki INGRID MEIJER JENSEN bulunamadığından 7201
Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün müĢteki Ingrıd Meıjer Jensen'e ilan
suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı Ġlan olunur.
10644

—— • ——

Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/353
Karar No : 2015/578
"Bina içinden muhafaza altına alınmıĢ olan eĢya hakkında hırsızlık" suçundan Rasim ve
Gülzade oğlu 05/10/1977 Konya doğumlu, Konya AkĢehir Meydan mah/köy nüfusuna kayıtlı
SERDAR GEZEN hakkında mahkememizin 17/11/2015 tarih 2013/353 Esas 2015/578 karar
sayılı ilamla TCK. 142/1-b.2, 53/1-a, b, d, e ve TCK. 53/1- c gereğince 2 Yıl Hapis ve TCK'nın
53/1-a, b, d, e bentlerinde sayılan haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezalarının infazı
tamamlanıncaya, TCK’nın 53/1-c maddesinde yazılı haklardan ise anılan maddenin 3. fıkrası
uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından mahkum
olduğu hapis cezasından koĢullu salıverilmesine, sair kiĢilere yönelik bu hakları bakımından da
aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,
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ayrıca Sanık hakkında Manavgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2006/133 Esas, 2009/584 karar
sayılı mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve sanığın
denetim süresi içerisinde davaya konu suçu iĢlediği anlaĢıldığından gereğinin takdir ve ifası için
Manavgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2006/133 Esas, 2009/584 Karar sayılı dosyasına
müzekkere yazılmasına,
Karar verilmiĢ olup sanığa adresinde tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğ yapılmasına
karar verilmiĢtir.
Ġlan tarihinden 15 gün sonra kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan
tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
10645
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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2015/210
MÜġTEKĠ : MAMDOUH HRIRY Hhiry ve Sekine den olma 1966 d.lu
Hırsızlık suçundan sanık REMZĠ ÖZDEMĠRCAN hakkında mahkememizde yapılan açık
yargılama sonunda, 11/10/2016 tarih 2015/210 Esas 2016/365 sayılı karar ile Hırsızlık suçundan
TCK 142/2 h, 168/2, 62, maddesi gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar
verildiği, ancak müĢtekinin adresinin bulunamaması nedeniyle gazete ilanı ile tebliğ edilmesine
karar verilmekle,
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmıĢ sayılmasına, tebliğ tarihinden
itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi
dıĢında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile
Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın
kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur.
10649
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
3 YILLIK 54.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR
ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Kalecik Köyü İyidere/RİZE
1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 54.000 ton su
buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında, Açık Ġhale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında ÇAYKUR Kalecik
Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü Ġyidere/RĠZE adresinden temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/01/2017 günü saat 14:00’e kadar ÇAYKUR
Kalecik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
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6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - Ġhale ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü Ġyidere/RĠZE
adresinde yapılacaktır.
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
11214/1-1
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HĠZMET ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/
ĠSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20 - dahili 4248
c) Faks Numarası
: 0216 336 22 57
2 - Ġhale konusu iĢin
adı ve miktarı
: HaydarpaĢa Misafirhanesine
Resepsiyon Memuru, Garson, ve Tem. Hiz. Pers Alımı
Fenerbahçe Eğitim ve Sosyal Tesisine
AĢçı, Garson, BulaĢıkçı, Tem. Hiz. Pers Alımı
Kızıltoprak Pers Lokaline
AĢçı ve Garson Alımı, Tem. Hiz. Pers Alımı
H.PaĢa KreĢ ve Gündüz Bakımevi Tesisine
Çocuk GeliĢimcisi ve Eğitimcisi ile Bakıcı Anne
Temizlik hizmeti ve Eğitim hizmeti alımı (2017 yılı
sonuna kadar) yürütülmesi iĢi.
3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğün de 24.01.2017 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin ĠDARE 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 1. Kat
HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 24.01.2017 Saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler
Müdürlüğü Sosyal ĠĢler bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV
dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
11557/1-1
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MANYETĠK TABLA SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Manyetik tabla 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2016/590834

Dosya no

: 1621102

1 - Ġdarenin

:

a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)

c) Elektronik posta adresi

:

2 - Ġhale Konusu Malın

:

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Manyetik tabla (3 adet)

b) Teslim yeri

: TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü iĢ

c) Teslim tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin

:

a) Yapılacağı yer

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma

67090-ZONGULDAK
Faks: 0 372 251 19 00

sahası

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 12.01.2017 PerĢembe günü saat: 15.00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4 1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif genel toplamda en düĢük fiyat esasına göre
belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 12.01.2017 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.

11391/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BĠLĠġĠM UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANI
1 - Genel Bilgiler
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada
yapılacak giriĢ sınavı ile BiliĢim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 45 (kırkbeĢ)
BiliĢim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aĢağıda gösterilmiĢtir:
ALAN/BÖLÜM
Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
bilimler, iktisat ve iĢletme fakültelerinin iĢletme, iktisat, maliye, çalıĢma
ekonomisi ve endüstri iliĢkileri, siyaset bilimi, uluslararası iliĢkiler, siyaset
bilimi ve uluslararası iliĢkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu
yönetimi bölümü mezunlarından
Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından
Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik
ve haberleĢme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından

ADET

5

20
20

2 - Sınava Katılma ġartları
Yapılacak olan giriĢ sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel Ģartları
taĢımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat
ve iĢletme fakültelerinin iĢletme, iktisat, maliye, çalıĢma ekonomisi ve endüstri iliĢkileri, siyaset
bilimi, uluslararası iliĢkiler, siyaset bilimi ve uluslararası iliĢkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi
ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik,
elektronik, elektronik ve haberleĢme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki
yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak
(01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almıĢ olmak kaydıyla, Kurumumuza
baĢvuruda bulunan adaylar arasından, en yüksek puandan düĢük puana sıralama yapılması
suretiyle, baĢvuruda bulunan adaylardan;
• Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100,
• Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400,
• Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400
aday arasına girmiĢ olmak,
gerekmektedir.
Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriĢ sınavına
girmeye hak kazanır.
3 - Sınava BaĢvuru ve BaĢvuru Belgeleri
GiriĢ sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde
(www.btk.gov.tr) yer alan baĢvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri
gerekmektedir. Adaylar;
a) BaĢvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
ile baĢvurularını 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun
merkez teĢkilatının bulunduğu EskiĢehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine
Ģahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan baĢvurularda, istenilen belgelerin
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Kuruma en geç son baĢvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaĢması Ģarttır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
Yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini
de baĢvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
BaĢvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile
fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.
Posta ile baĢvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile
baĢvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların
fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.
4 - Sınav ve Değerlendirme
Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara
ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. Ġlanda yer alan adaylar önce
yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 11-12/02/2017 tarihlerinde saat 10.00’da Ankara’da
(BaĢvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır)
yapılacaktır.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan baĢlamak üzere öğrenim alanları
itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boĢ kadro sayısının 4 katı aday baĢarılı kabul
edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı
puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj
yoluyla bildirim yapılır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların aĢağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3
(üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Adayın özgeçmiĢi,
b) Erkek adaylardan, askerlikle iliĢkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı
beyan
Ġstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını
kaybederler.
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları
Ģarttır.
Yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması
alınarak adayların giriĢ sınavı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla baĢarı sırası belirlenir.
Duyuruda yer alan boĢ kadro sayısı kadar aday baĢarılı olmuĢ kabul edilecektir. GiriĢ sınavında
baĢarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boĢ kadro sayısının en fazla yarısı kadar da
yedek aday belirlenir.
Sınav sonuçları ve baĢarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü
sınavın bitimini takip eden beĢ gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara
elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara
posta yoluyla tebligat yapılır.
5 - Sınav Konuları
BiliĢim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
• Sosyal bilimler alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Ġdare Hukuku, Borçlar
Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri, ġahsın Hukuku), Ticaret Hukuku
(Ticari ĠĢletme, ġirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk,
Elektronik HaberleĢme Hukuku, Makro Ġktisat, Mikro Ġktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka,
Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe,
Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,
• Hukuk alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Ġdare Hukuku, Borçlar Hukuku
(Genel Esaslar), Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri, ġahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari
ĠĢletme, ġirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve
Elektronik HaberleĢme Hukuku konularından
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• Mühendislik alanında, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar
Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Ġnternet ve Bilgi Güvenliği, ĠĢletim Sistemleri, Yazılım
Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar
Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, HaberleĢme ve Mikro ĠĢlemciler konularından,
oluĢacaktır.
6 - Diğer Hususlar
Sınava katılma Ģartlarını taĢımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar.
Bunlardan sınava girmiĢ olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal
edilir.
Ġstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılır, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu Ģekilde Kurumu yanıltanlar kamu
görevlisi ise durumları çalıĢtıkları Kurumlara da bildirilir.
Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması
gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların
yazılı sınavda yanlarında yumuĢak uçlu kurĢun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
Sınav sürecine iliĢkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi
üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava iliĢkin geliĢmeleri Kurumun resmi
internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.
11528/1-1
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/12//2016 tarihli ve 2016/62 sayılı toplantısında,
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un amir
hükümlerine göre, Kültür-Sanat ile Elektronik-Kitle iletiĢim alanlarında görev yapan TRT
Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci
maddesi gereğince görev sürelerinin 16/01/2017 Salı günü sona erecek olması nedeniyle,
yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için her iki alan için ikiĢer aday
belirlenmesine karar verilmiĢtir. Buna göre aday baĢvuruları, bu duyurunun Resmi Gazete’de
yayımlandığı tarihten itibaren baĢlayacak ve baĢvurular on gün içinde (10. gün saat 18:00’e kadar)
yapılacaktır.
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen
Ģartları taĢıyan adaylar, aĢağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No:13 06800
Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya Ģahsen baĢvuruda bulunabileceklerdir. Eksik
veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana
gelen gecikmelerde baĢvurular dikkate alınmayacaktır. BaĢvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi
ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriĢ tarihi esas alınacaktır.
Ġstenilen Belgeler
1 - BaĢvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak Ģekilde)
2 - ÖzgeçmiĢ (Temayüz ettiği branĢı belirterek).
3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)
4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak baĢvurularda noter
tasdiki aranacaktır.)
5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.
6 - Herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyanı.
Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.
11599/1-1
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 05/08/2016 tarih ve 454 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 09/11/2016 tarih ve 2113 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut
Ġlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46323 ada 1 sayılı parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği teklifi'' 02/01/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11514/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına
Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Teknik üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Öğrenci Kulüpleri
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377)
— Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt
Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ
— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

1
4
5
8
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12

15
16
16

NOT: 31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2016/9611
sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ve İthalat Tebliği (2017/1),
2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar, Bakanlar
Kurulu Kararları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait Kararlar ile 3.
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelikler
ve Tebliğler yayımlanmıştır.
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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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