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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlıktan:
YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Askeri Şûranın; hazırlık faaliyetleri,

yönetimi, çalışma ve karar alma usulleri, sekretarya hizmetleri ile görevlerine ilişkin diğer hu-
susları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup general, amiral ve albaylardan,
bir üst rütbeye terfi, kadrosuzluktan emeklilik veya görev süresi uzatılma durumunda bulunan-
lar ile Şûra faaliyetlerinde görevli personeli ve Yüksek Askerî Şûra üyelerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûra-

nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Başbakanı,
b) Değerlendirme notu: Yüksek Askerî Şûra üyelerinin, Şura değerlendirmesine giren

general, amiral ve albaylar hakkında verdikleri notların ortalamasını,
c) Kadrosuzluk: 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu

ve Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre, general, amiral ve albayların rütbe bekleme sü-
resi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselememe ve hizmet ihtiyaçlarının kadro
miktarından fazla olması durumunu,

ç) Ön Hazırlık Komisyonu: Şûra üyeleri ve ilgili diğer makamlar tarafından gönderilen
Şûra gündem maddelerinin değerlendirilmesi maksadıyla toplanan ve Şûra Genel Sekreterince
belirlenecek üyelerden oluşan komisyonu,



d) Şûra: Yüksek Askerî Şûrayı,
e) Şûra Genel Sekreteri: Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarını,
f) Şûra Sekretaryası: General ve amirallere ilişkin tüm işlemler ile Şûranın görev ve

yetkilerini yerine getirebilmesine yönelik olarak, her türlü hazırlık faaliyetleri, icrasına yönelik
toplantı, yazışma, kararların ilgililere duyurulması, kayıt, arşivleme ve raportörlük gibi tüm
hizmet ve faaliyetleri yürüten Şûra Genel Sekreterine bağlı Millî Savunma Bakanlığı birimini,

g) Terfi: General ve amiraller ile albayların, 926 sayılı Kanunda yazılı şekil ve şartlara
uyularak bir üst rütbeye yükseltilmelerini,

ğ) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp, ertesi yılın 30 Ağustos tarihine
kadar geçen süreyi,

h) Üye: Yüksek Askeri Şûra üyelerini,
ı) Yeterlik notu;
1) General ve amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notu ortalaması ile değer-

lendirme notunun toplamını,
2) Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamını,
i) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının rütbe bekleme sürelerine

bölümü sonucu çıkan miktarı ve bu miktarın Şûra kararı ile değiştirilebilecek miktarlarını,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmayan ifadeler konusunda 926 sayılı Kanun ile Subay

Sicil Yönetmeliğindeki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim

Başkan ve üyeler
MADDE 4 – (1) Şûranın başkanı Başbakan’dır. Diğer üyeleri ise; Genelkurmay Baş-

kanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma
Bakanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.

Görevler
MADDE 5 – (1) Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:
a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerekti-

ğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek,
b) Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek,
c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını

inceleyip görüş bildirmek,
ç) Başkanın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında

görüş bildirmek,
d) General ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye yükselecek generallerin

terfi kararlarını almak,
e) Görev süresi uzatılacak general ve amiraller hakkında karar almak,
f) Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak general ve amiraller ile albaylar hakkında

karar almak,
g) Hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görev süresi uzatılacak albaylar hakkında

karar almak,
ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şûra Toplantıları Öncesinde Yapılacak Hazırlık Faaliyetleri

Şûra hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Şûra hizmetleri, Şura Genel Sekreteri sorumluluğunda yürütülür.
Şûra toplantısının yeri ve zamanı
MADDE 7 – (1) Şûra, Başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.
(2) Toplantının yapılacağı yer ve zaman Başkan tarafından belirlenir.
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Toplantı hazırlıkları
MADDE 8 – (1) Şûranın toplantıları için gerekli hazırlıklara, toplantıdan en az dört ay

önce Şûra Sekretaryasınca yayımlanacak bir ön çağrı ile başlanır.
(2) Hazırlanan ön çağrı, Şûra Başkan ve üyeleri ile Şûra Genel Sekreteri tarafından uy-

gun görülecek diğer birimlere gönderilerek, Şûra üyelerinin ve ilgili diğer birimlerin Şûra gün-
demine ilişkin görüş ve teklifleri alınır.

(3) Toplantı için gerekli hazırlık süresi bulunmadığı durumlarda, Şûra Genel Sekreteri
tarafından hazırlanan özel çalışma usul ve süreleri, Başkanın onayı ile uygulanabilir.

Şûra gündeminin belirlenmesine yönelik ön hazırlıklar
MADDE 9 – (1) Şura Sekretaryasına gelen teklifler, aşağıdaki sıraya göre tasnife tabi

tutulur:
a) Başkanın görüşülmesini lüzumlu gördüğü konular,
b) Bir evvelki Şûra toplantı gündeminden devredilen veya görüşülemeyen teklifler,
c) Şûraya getirilen yeni teklifler.
(2) Şûra Genel Sekreteri başkanlığında toplanan ön hazırlık komisyonu gönderilen tek-

lifleri değerlendirmeleri ile birlikte Başkana sunar. Şûranın nihai gündemi Başkan tarafından
belirlenir.

(3) Başkanın onayından geçen gündem konuları ve bu konulara ilişkin olarak teklif ma-
kamlarınca yapılan hazırlıklar, Şûra Genel Sekreteri tarafından toplantı öncesinde Şûra üyele-
rinin bilgisine sunulur.

Şûranın terfi, görev süresinin uzatılması ve emeklilik işlemlerine ilişkin hazırlık
faaliyetleri

MADDE 10 – (1) Şûra toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek general, amiral ve
albaylar ile emekliliğe sevk edilecek ve görev süresi uzatılacakların işlemlerine yönelik tüm
hazırlık faaliyetleri ilgili mevzuatına uygun olarak Şûra Sekretaryası tarafından yürütülür.

(2) Toplantı tarihinin bildirilmesini müteakip bir üst rütbeye terfi sırasında bulunan ge-
neral, amiral ve albayların bulundukları son görev yerleri ile terfi, görev süresinin uzatılması
ve emeklilik işlemlerine esas bilgiler, Şura Genel Sekreteri tarafından Şûra üyelerine gönderilir.

Şûra toplantısının duyurulması
MADDE 11 – (1) Şûra toplantısının yeri ve zamanı toplantıdan önce, Şûra Genel Sekreteri

tarafından üyelere yazılı olarak duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şûra Toplantısı

Şûra toplantısının icrası
MADDE 12 – (1) Şûra, bütün üyelerin katılımı ile toplanır. Ancak özrü olanlar, top-

lantıya katılamayacaklarını toplantı gününden önce Şûra Sekretaryasına bildirirler. Toplantıya
katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

(2) Görüşülen konular sırasıyla oylanarak karara bağlanır. Oylama işlemi, aksine bir
karar alınmadıkça açık olarak yapılır. Kararlar aksine bir hüküm yoksa toplantıya katılan üye-
lerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar
alınmış sayılır.

(3) Karara bağlanmış bir konu üzerinde yeniden görüşme açılabilmesi için, üyelerden
birisinin teklifi üzerine bu hususta yeniden karar alınması gerekir.

(4) Şûra üyelerinden herhangi birisi tarafından Şûra toplantısı sürecinde gündeme alın-
ması teklif edilecek ilave konular, Başkanın oluru ile Şûrada ilave gündem maddesi olarak gö-
rüşülebilir.

(5) Şûranın asker üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşiti (aynı nasıplı) olan
general ve amirallerin yükselme, görev süresinin uzatılması veya emeklilikleri ile ilgili konu-
larda toplantılara katılamazlar.

(6) Alınan kararlar imza altına alınır. Karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhleri
de karara eklenir.

(7) Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.
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Terfi, görev süresinin uzatılması ve kadrosuzluktan emeklilik işlemleri
MADDE 13 – (1) Şûra Sekretaryası; general, amiral ve albayların terfi işlemleri ile

ilgili çalışmalarına her yılın Ekim ayında başlar.
(2) Terfi işlemleri, 926 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(3) Kuvvet komutanlıklarınca, yükselme sırasına girmiş bulunan albayların sicil notu

ortalamaları Subay Sicil Yönetmeliğine göre tespit edilerek, özlük dosyaları ve sicil belgeleriyle
birlikte Şura Sekretaryasına gönderilir.

(4) Yükselme sırasında bulunan general ve amirallerin sicil notu ortalamaları, Subay
Sicil Yönetmeliği esaslarına göre Şura Sekretaryasınca tespit edilir.

(5) Şura Sekretaryasınca general ve amiraller ile albayların özlük dosyaları ve sicil bel-
geleri incelenerek; gerekli bilgi, belge ve sicil notu ortalamaları Şûraya sunulur.

(6) General ve amiral kadroları ile yükselme sırasında bulunanların, bu kadrolara yer-
leştirme durumları değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Şûraya sunulur.

(7) Şûra üyeleri, terfi sırasına giren her bir general, amiral ve albay için;
a) Sicil dosyaları ile sicil belgeleri veya özetlerini,
b) Özlük dosyalarında mevcut yargı kararlarını, her çeşit disiplin cezalarını ve bu ka-

rarlara dayanak olan fiil ve davranışlarını,
c) Özlük dosyalarında mevcut takdir, taltif ve sağlık durumlarını belirten belgeleri,
ç) Yapılmış denetleme, tatbikat, harp oyunu veya plân tatbikatlarındaki başarı durum-

larını,
d) Usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek diğer performans değer-

lendirme kriterlerini,
e) Gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığınca usul ve esasları belirlenerek kuvvet ko-

mutanlıklarına yaptırılacak anket sonuçlarını,
değerlendirerek, genel durumundan edindiği kanaate göre; 1 ilâ 100 arasında değerlen-

dirme notu takdir eder.
(8) Yeterlik notu; general ve amiraller için bulunulan rütbedeki sicil notu ortalaması ile

değerlendirme notunun, albaylar için ise sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun top-
lanmasıyla elde edilir.

(9) General ve amiraller ile albayların yeterlik sıralaması aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Her rütbedeki general ve amiraller, muharip ve yardımcı sınıflar kendi aralarında ol-

mak ve yeterlik notu en yüksek olandan başlanmak üzere sıralanırlar.
b) Albaylar; en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere, kurmay subaylar sı-

nıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde, pilot kurmay ile diğer sınıf kur-
may subaylar ayrı ayrı), diğerleri sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar.

(10) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde terfi, görev süresinin uzatılması ve kad-
rosuzluktan emeklilik işlemleri hakkında 926 sayılı Kanunun 49 ve 54 üncü maddeleri hüküm-
leri uygulanır.

(11) General ve amiraller için kıt’a görevi zorunluluğu konusunda Subay Sicil Yönet-
meliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(12) Şûranın terfi, görev süresinin uzatılması ve emeklilik işlemleri hakkındaki faali-
yetleri gizli olarak, diğer faaliyetleri ise Şura Sekretaryası tarafından belirlenecek uygun gizlilik
derecesinde yürütülür.

(13) Bu maddede düzenlenen işlemler için yeterli hazırlık süresi bulunmadığı durum-
larda, Şura Genel Sekreteri tarafından özel çalışma süreleri Başkanın onayı ile uygulanabilir.

Albayların görev süresinin uzatılması veya kadrosuzluktan emekli işlemleri
MADDE 14 – (1) Albayların görev süresinin uzatılması veya kadrosuzluktan emekli

işlemleri 926 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yürütülür.
Kararların gizliliği
MADDE 15 – (1) Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan karar-

ların açıklanması veya yayımlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Şûranın kararıyla müsaade
edilen konular Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır.

(2) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin kararların gizliliği, işlem dairelerince hazır-
lanacak taslağın Başbakanlığa gönderilmesiyle ortadan kalkar.
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Kararların uygulanması
MADDE 16 – (1) Şûranın personel değerlendirilmesi dışındaki müzakereleri Şura

Sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir ve üyelerin imzasına sunulur. Şûra toplantılarının
bitiminde alınan kararlar, teklif ve gerekçeleri ile birlikte yeteri kadar kitap haline getirilir. Bu
kitaplardan birer adet üyelere gönderilir, aslı ise Şura Sekretaryası tarafından bu işe mahsus
arşivde Şûra tutanakları ile birlikte saklanır.

(2) Şûra tarafından alınan veya görüş bildirilen kararlar, Cumhurbaşkanının onayını
müteakip uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Şeref defteri
MADDE 17 – (1) Şûra Sekretaryası tarafından Şûra Şeref Defteri tutulur. Bu defter

Şûranın her toplantısında üyelere imza ettirilerek muhafaza altında bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köylere
Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Birliklerde, ihale komisyonu; birlik başkanının veya görevlendireceği kişi başkan-
lığında birlik meclisinden veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşlarda
görev yapan personel arasından birlik başkanının görevlendireceği beş üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/4/2007 26506
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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 mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bütün insan haklarının ve temel özgürlüklerin vaz-

geçilemez, ayrılamaz ve bölünemez bir parçası olarak kadınların ve kız çocuklarının insan hak-
larının tam uygulanmasını sağlamak, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, kadının
bireysel ve toplumsal kimlik kazanımında yaşadığı sorunlara dair farkındalık yaratmak ve bu
sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve
çalışmalar yürütmek, kongre, sempozyum, proje ve eğitimler organize ederek, konu ile ilgili
toplum ve Üniversite arasında iletişimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında bilgi alışverişi sağlamak amacıyla

ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi
ve benzeri bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak,

b) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularına ilişkin ulusal ve uluslararası dü-
zeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

c) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet alanlarında kamu ve özel kuruluşların çalış-
malarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda inceleme ve araştırma yapmak,
veri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında duyarlılığı artırmak, kamuoyu
oluşturmak üzere etkinliklerde bulunarak  basılı, sözel, görsel ve işitsel yayın yapmak,

d) Kadınlar için eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyalleri hazırlamak,
e) Üniversite bünyesinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet temelli programlar açıl-

masını önermek, mevcut programlar içinde ilgili alanlarda dersler açılmasını sağlayarak, lisans
ve yüksek lisans öğrencilerinin kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet alanlarında araştırma yap-
malarını teşvik etmek,

f) Kadın sorunları ve çalışmaları ile toplumsal cinsiyete ilişkin konularda diğer üniver-
sitelerin benzer merkezleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile iletişim
ağı oluşturarak, işbirliği sağlamak,

g) Kadına yönelik mevcut ülke politikalarının gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar
yürütmek,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirileceği
gibi süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, Merkez yönetiminde kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki müdür
yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında ol-
madığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birisi müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkan-

lık etmek,
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,
ç) Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak müdür yardımcılarını Rektöre önermek,
d) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve denetlemek,
e) Merkezin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek gerekli

koordinasyonu sağlamak,
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını

hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
g) Merkezin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek gerekli

koordinasyonu sağlamak,
ğ) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında
toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin rapor-

larını incelemek ve onaylamak,
b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar

alıp Rektörün onayına sunmak,
c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını

görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,
ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun

diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve
deneyime sahip üniversite öğretim üyeleri ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki ki-
şiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onüç kişiden oluşur. Her iki ayda
bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk
koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,
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b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneri geliştirmek, destek
sağlamak, amaçların gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak.

Çalışma ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde ça-
lıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı Müdür tarafından Rektöre bildirilir ve görev-
lendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birim: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.  

“(1) Bir öğrenci, yaz okulunda önlisans ve lisans eğitiminde üç ders, lisansüstü eğiti-
minde iki dersi aşmamak üzere ders alabilir. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tek-
rarlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/6/2012 28321
2- 5/2/2013 28550
3- 22/5/2016 29719
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Kapadokya Meslek Yüksekokulundan:
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KAPADOKYA ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalış-

maları 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 Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (KAM): Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Yüksekokul: Kapadokya Meslek Yüksekokulunu,
e) Yüksekokul Müdürü: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Kapadokya bölgesinin korunması ve tanıtılmasına yönelik araştırmalar ve çalışmalar

yaparak yüksekokulun Turist Rehberliği ve Mimari Restorasyon programı öğrencilerinin mes-
leki donanım ve yeterliliklerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

b) Başta Nevşehir ve çevresi olmak üzere, bölgenin tarihi, mimari, arkeoloji, etnografi,
sanat ve kültür değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, onarılması ile ülkemizin
değerlerini yüceltmek ve bunun yanında turizm vasıtasıyla dünyaya tanıtılmasına yönelik ça-
lışma ve araştırmalara destek olmak,

c) Yurt içi ve yurt dışından uzman katılımları sağlayarak eğitim, seminer gibi faaliyetler
düzenlemek, yurtdışındaki diğer merkezlerle bağlantılar kurarak karşılıklı etkileşimlerle öğ-
rencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bunun yanında yüksekokul dışından da bu eğitim ve
araştırmalara dahil olmak isteyenlere fırsat vererek eğitim ağının genişlemesine katkı sağla-
mak,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda projeler yürütmek; araştırmalar yapmak veya bunlara
destek olmak.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Yüksekokulda, görevli öğretim elemanları arasından Yüksek-

okul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğ-
retim elemanlarından biri vekâlet eder.

28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil 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 Yük-

sekokul Müdürlüğüne sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Yüksekokulun Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürü tara-
fından üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Sü-
resi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

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

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Mütevelli Heyeti kararı ve Yük-
sekokul Müdürü onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak.
ç) Merkezde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulamalarda Merkez ile ilgili koor-

dinasyonu sağlamak.
d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.
e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanun hükümlerine göre Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Yüksekokul Müdürüdür. Yüksekokul

Müdürü, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde
kullanılır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü yürütür.
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/8)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakan-

lığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Bel-
gesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda dü-
zenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge
numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans
No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun Ek-2’de yer alan form-
lar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir. 

İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat

Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görül-
mesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istene-
bilir.

Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya
eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-
gulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha
az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 24/1/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/889 

KARAR NO : 2016/957 

KARAR TARĠHĠ : 30.12.2016 

SANIK : CHAMDIN RUWAIDA 

TC. KĠMLĠK NO :  

BABA ADI : HAYEL 

ANA ADI : AMSHI 

DOĞUM TARĠHĠ : 1997 

DOĞUM YERĠ : HASAKA 

N. KAYITLI OLDUĞU YER : KAMIġLI/SURĠYE 

SUÇ : RESMĠ BELGEDE SAHTECĠLĠK 

SUÇ TARĠHĠ : 24/10/2016 

VERĠLEN CEZA : Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun unsurları 

oluĢmadığından CMK.'nun 223/2-a maddesi uyarınca 

BERAATĠNE karar verildi. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli 

karar tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi gereğince 

mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yoluyla tebliği, aynı Kanunun 31. Maddesi 

uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmıĢ 

sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük temyiz süresi 

içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde 

dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay  

C. BaĢsavcılığına gönderileceği hususu, ilanen tebliğ olunur. 4006 

————— 

ESAS NO : 2014/652 

KARAR NO : 2016/619 

KARAR TARĠHĠ : 29/09/2016 

SANIK : SÜLEYMAN ÇELĠK 

TC. KĠMLĠK NO : 36674001388 

BABA ADI : ALĠ 

ANA ADI : ESMA 

DOĞUM TARĠHĠ : 10/09/1973 

DOĞUM YERĠ : KIZILTEPE 

N. KAYITLI OLDUĞU YER : MARDĠN/ÖMERLĠ/PINARCIK 

SUÇ : BASĠT YARALAMA 

SUÇ TARĠHĠ : 27/06/2013 

VERĠLEN CEZA : Basit Tıbbi Müdahele ile giderilebilir Ģekilde 

Yaralama suçundan 5271 Sayılı CMK.231/5 maddesi 

uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASl'na karar verildi. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli 

karar tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi gereğince 

mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yoluyla tebliği, aynı Kanunun 31. Maddesi 

uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmıĢ 

sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük temyiz süresi 

içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde 

dosyanın itiraz incelemesi için Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceği hususu, ilanen 

tebliğ olunur. 4005 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

ÖLÇÜ ALETLERĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Ölçü aletleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/244894 

Dosya no : 1721323 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090   ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ölçü aletleri (59 Kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 14.06.2017 ÇarĢamba 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; 

4.2.1. TS’li olan malzemeler için TSE Uygunluk Belgesi, TSE Uygunluk belgesi 

olmayanlar için TSEK belgesi teklifle birlikte verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 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 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 14.06.2017 ÇarĢamba 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. 4793/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Lisansların 

Sona Ermesi ve Ġptali baĢlıklı 17 nci maddesinde yer alan ―Lisanslar Kurul kararı ile sona 

erdirilir. Ancak Kurul, aĢağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin 

tamamını veya bir kısmını BaĢkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığına devredebilir.…e) 

(DeğiĢik:RG-19/10/2016-29862) Lisans baĢvurusu kapsamında aranan iĢyeri açma ve çalıĢma 

ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaĢılması üzerine, durumun lisans 

sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeĢ gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının 

istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi 

halinde,‖ hükmü uyarınca, 14.01.2010 tarihli ve MYĞ/2396-1/27073 numaralı Madeni Yağ 

Lisansı sahibi RAMAN BĠO DĠZEL ÜRÜNLERĠ ĠMALAT NAKLĠYAT TĠCARET VE 

PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ’nin; Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerinin 

geçerliliğini yitirdiği anlaĢıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSE belgelerini 

ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol 

Piyasası Dairesi BaĢkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C  06530 Yüzüncüyıl/ANKARA‖ 

adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı 

ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen 

tebliğ olunur. 4831/1-1 

—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde bilgisayar iĢletmeni kadrosunda olup, Veteriner 

Fakültesinde görev yapan Ġnan ġAYĠR'in, 04.12.2015 - 14.12.2015 tarihleri arasında Veteriner 

Fakültesi Hayvan Hastanesi veznesinde görevli iken 18.523,25 TL parayı vezneden alarak 

bankaya yatırmayarak zimmetine geçirmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

125. maddesinin E bendinin (g) fıkrasında belirtilen "Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak nitelik 

ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" disiplin suçunu iĢlediği 

iddiasıyla, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruĢturması sonucunda 

adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına iliĢkin teklif Yüksek 

Disiplin Kurulu'nun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüĢülmüĢ olup, alınan 2017/27 sayılı karar 

ile "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına iliĢkin teklifin kabulüne karar 

verilmiĢtir. 

Ancak, Ġnan ġAYĠR'in üniversitesinden ayrılmıĢ olması nedeniyle bilinen en son 

adreslerine tebligat yapılamamıĢ ve tebligata elveriĢli adresi de tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/27 

sayılı kararla; Ġnan ġAYĠR'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E 

bendinin (g) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına 

iliĢkin teklifin, aynı Kanunun 126. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 4840/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 20.04.2017     Karar No: 512 

Türkiye Petrolleri A.O. Tekirdağ, Ġstanbul illerinde sahip bulunduğu ARĠ/TPO/K/F20-d1, 

d2 pafta no.lu iĢletme ruhsat sahasında yer alan Büyükkılıçlı-1 lokasyon sahası için gerekli olan 

ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Silivri 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 

alınan Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, Seymen Mahallesi, Küçükdere mevkiinde bulunan 1865 no.lu 

parselin 2513,26 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi 

gereğince istimlakine karar verilmesi için 15.03.2017 ve bunu tamamlayan 20.03.2017 tarihli 

dilekçeleriyle müracaatta bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Silivri 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 

alınan aĢağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen, 

Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, Seymen Mahallesi, Küçükdere mevkiinde bulunan 1865 parselin 

2513,26 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince 

istimlakine karar verilmiĢtir. 

Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Ġstanbul 

Ġlçesi : Silivri 

Mahalle  : Seymen 

Mevkii : : Küçükdere 

Parsel No                       Malikleri  Ġstimlaki istenen miktar (m2) 

   1865 Sebahatin ERDOĞAN (FEHĠM Oğlu) 2513,26 m²  

 4798/1-1 

————— 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 20.04.2017     Karar No: 513 

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARĠ/TPO/2129 hak sıra no.lu 

petrol iĢletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak Yeniköy 30, 38, 39, 40, 41 ve 43 no.lu kuyuların 

lokasyon sahaları, lokasyonlara ait yollar ve Sarıcak-Katin arası enerji nakil hattı için gerekli olan 

ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararı alınan, Diyarbakır Ġli Sur Ġlçesi, Küçükakören Köyündeki, 138 no.lu parselin 

16.152,07 m²’lik kısmının (irtifak hakkı) 79.465,00 m2,’lik kısmının (mülkiyet) olmak üzere 

toplam 95.617,07 m2 arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince 

istimlakine karar verilmesi için 03.08.2016 tarih ve bunu tamamlayan 17.03.2017 tarihli 

dilekçeleriyle müracaatta bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 

alınan aĢağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/1000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 

Diyarbakır Ġli Sur Ġlçesi, Küçükaköran Köyündeki, 138 no.lu parselin 16.152,07 m² lik kısmının 

(irtifak hakkı) 79.465,00 m2 lik kısmının (mülkiyet) olmak üzere toplam 95.617,07 m2 arazinin 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiĢtir. 
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Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Diyarbakır  

Ġlçesi : Sur  

Köyü  : Küçükakören 

 Parsel No                              Malikleri  Ġstimlaki istenen miktar (m2) 

 138 Ramazan KARACADAĞ (Ġbrahim oğlu)  16.152,07 m² (irtifak hakkı) 

  Ali CAN KAZAYLEK (Mehmet Askeri oğlu)  79.465,00 m2 (mülkiyet) 

  Mehmet KAZAYLEK (Mehmet Askeri oğlu) 

  Mehmet KAZAYLEK (Ġbrahim oğlu)  

  Mehmet Askeri KAZAYLEK (Ġbrahim)  

  Ali TÜRK (Mehmet oğlu) 

  Hüseyin ERDOĞAN (Hasan oğlu) 

  Mehmet ARI (Hüseyin oğlu) 

  Aydın ALTAN (Mehmet)  

  ġaban ALTAN (Mehmet oğlu)  

  Ömer ALTAN (Mehmet oğlu)  

  Remzi KARTAL (Mansur oğlu)  

  Kadri GÜL (Mehmet oğlu)  

  Mehmet ARTIK (Ali oğlu)  

  Süleyman KESKĠN (Resul oğlu)  

  Ali ARSLAN (Mehmet oğlu)  

  Ali KARATAġ (Mehmet oğlu) 

  Nusret NERGĠZ (Yusuf oğlu) 

  Adil KAYA (Fettah oğlu) 

  Maas NERGĠZ (Fettah oğlu) 

  Murat NERGĠZ (Abdurrahman oğlu) 

  Ali NERGĠZ (Yusuf oğlu) 

  Ahmet ERDEMEġ (Ömer oğlu) 

  ġafii ULAġ (Zekeriya oğlu) 

  Mehmet SAVUK (Mansur oğlu) 

  Süleyman TAVLU (Ömer oğlu) 

  Mehmet KESKĠN (Ali oğlu) 

  Mehmet YILDIZ (Piresim oğlu) 

  Ahmet ARCAK (Ġbrahim oğlu) 

  Zekeriya ÜLKER (Mehmet oğlu) 

  Kadri GÜL (Abdurrahman oğlu) 

  Hamit YAKUT (Sefer oğlu)  

  Zekeriya ULAġ (Mehmet Emin oğlu) 

  Mehmet KARAGÖZ (Ali oğlu) 

  Abdurrahman YILDIZ (Numan oğlu) 

  Hamit YAġAR (Ömer) 

  Ömer ERDEM (Mehmet oğlu ) 

  Ahmet ERDEM (Mehmet oğlu) 

  Ali SĠBAL (Mehmet oğlu) 
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 Parsel No                              Malikleri  Ġstimlaki istenen miktar (m2) 

 138 Mehmet TAYLAN (Mehmet oğlu) 

  Ramazan KURT (Mehmet oğlu) 

  Mehmet IġIK (ġemdin oğlu) 

  Abdullah ASLAN (Ömer oğlu) 

  Mehmet TAVLU (Ömer oğlu) 

  Zülfi KARACADAĞ (Ġbrahim oğlu) 

  Fahri ASLAN (Yusuf oğlu) 

  Ali AKDEMĠR (Gülo oğlu) 

  Mehmet KESKĠN (Süleyman oğlu) 

  Hasan CAR (Ali oğlu) 

  Sedat ÜLKER (Arif oğlu)  

  Ramazan KESKĠN (Ali oğlu) 

  Sakine TAYLAN (Yakup kızı) 

  Zülfi ALTAN (Zülfi oğlu) 

  Hüsnü KURT (Mehmet oğlu) 

  Ġzzet YILDIZ (Humman oğlu) 

  ġükrü GÜL (Mehmet oğlu) 

  Musa GÜL (Mehmet oğlu) 

  Musa KARATAġ (Mehmet oğlu) 

  Ahmet KARTAL (Mansur oğlu) 

  Hüseyin GÖÇER (Mehmet oğlu) 

  Ġbrahim ASLAN (Mehmet oğlu) 

  Hüseyin ASLAN (Mehmet oğlu) 

  Münir ASLAN (Mehmet oğlu) 

  Muharrem NERGĠZ (Ramazan oğlu) 

  Ramazan ARPAT (Ġbrahim) oğlu 

  Sait BEKLEMEZ (Ömer oğlu) 

  Fatma ATEġ (Hüseyin kızı) 

  Musa ATEġ (Hüseyin oğlu) 

  Abdurrahman ATEġ (Hüseyin oğlu) 

  Surya ATEġ (Hüseyin kızı) 

  Rabia ULUSAL (Hüseyin kızı) 

  Zeynep ÜLKER (Hüseyin kızı) 

  Ahmet ATEġ (Hüseyin oğlu) 

  Fatma ATMACA (Hüseyin kızı) 

  Osman ATEġ (Hüseyin oğlu) 

  Emine ATEġ (Hüseyin kızı) 

  Mehmet ATEġ (Hüseyin oğlu) 

  Lütfi TAYLAN (Seyfeddin oğlu) 

  Ġbrahim ARPAT (Zülfü oğlu) Genel Toplam m2 

    95.617,07 m2 

 4797/1-1 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 

 



28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 

 



28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 

 



28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 

 



28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 

 



28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

 
 

 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2017 – Sayı : 30079

Sayfa

1

5

5

8

9

11

23
24
26

30

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği
–– Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
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.


