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YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“MADDE 24 – (1) Özel avlakta avlanabilecek türler şunlardır:

a) İzin verilerek üretilen türler,

b) İzin verilerek yerleştirilen türler,

c) Merkez Av Komisyonu kararıyla avına izin verilen türler.

(2) Avcılar, özel avlakta avlak sahibi veya işleticisinin izniyle avlanabilir. Yabancı turist

avcılar özel avlakta geçici avcılık belgesiyle avlanabilir.

(3) Merkez Av Komisyonu kararıyla avına izin verilen türler, Komisyonca belirlenen

avlanma izin ücreti ve/veya avlama ücretinin özel avlak sahibi veya işleticisi tarafından döner

sermaye işletmesi hesabına yatırılması şartıyla özel avlakta avlanabilir.

(4) Özel avlakta üretilen veya yerleştirilen türlere ilişkin ücretler, avlak sahibi veya iş-

leticisi tarafından belirlenerek alınır. Alınan bu ücretlerin % 10’u döner sermaye işletmesine

yatırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2016 29684

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/5/2017 30070
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz

Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-3, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

“Ek-3

Satış Merkezleri Haricinde Satışı Yapılabilecek Cihaz Listesi

1. Diş macunu.

2. Diş protez bakım ürünleri.

3. Kondom.

4. Hasta altı bezi.

5. İnkontinans pedi.

6. Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres.

7. Yara bandı, flaster.

8. Pamuk.

9. Ağız çalkalama suyu.

10. Nefes açıcı burun bantları.”

—— • ——
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE İLERİ TEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına

ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/5/2014 29001

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/7/2015 29425
2- 22/9/2016 29835
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Tek-

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

ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

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 ve 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İMÜ-BİLTAM): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) İMÜ-BİLTAM’ın amacı; Üniversitenin deney, analiz, Ar-Ge ve Ür-Ge

faaliyetlerinin topluma yararlı olacak proje faaliyetlerine dönüştürülmesi için gerekli ihtiyaç-

ların belirlenmesi, sınıflandırılması, tedarik edilmesinin koordinasyonu, izlenmesi ve denet-

lenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek; kaliteli, verimli ve mali olarak sürdürülebilir

hizmet verilmesini sağlamak; Üniversitenin tüm laboratuvarlarında ISO 9001 Kalite Yönetim

Sistemini ve TS EN ISO/IEC 17025 parametre bazında uygulanmasını TÜRKAK denetimine

uygun hale getirilmesine rehberlik etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) İMÜ-BİLTAM’ın faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki Araştırma-

Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek rekabete

dayalı, yenilikçi, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle bu faaliyetleri nitelik ve ni-

celik yönünden artırmak,

b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma labo-

ratuvarı, araştırma uygulama merkezi ve benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağ-

lamak, geliştirmek ve güçlendirmek, bunların Ar-Ge olanaklarının birimler arası kullanıma

açılmasını sağlamak,
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c) Üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak sorunların çözümüne

yönelik olarak projeler hazırlamak ve yürütmek,

ç) Numune alma dahil; deney, analiz, Ar-Ge, Ür-Ge ve/veya kalibrasyon hizmeti veren

laboratuvarın yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartlara ulaşmak için faaliyet

göstermek,

d) Standart dışı ve laboratuvar tarafından geliştirilen yöntemlerle yapılan analiz, deney,

Ar-Ge, Ür-Ge ve kalibrasyon hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak için faaliyette bulunmak,

e) Ortak analiz, deney, Ar-Ge, Ür-Ge ve/veya kalibrasyon hizmeti veren diğer birinci

taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarların, inceleme ve ürün belgelen-

dirme çalışmalarını yapmak,

f) Üniversite laboratuvarlarında kalite, idari ve teknik işlemler için yönetim sistemle-

rinin yaygınlaştırılmasına rehberlik etmek,

g) Üniversite laboratuvarlarında, yasal yetkililer ve akreditasyon kuruluşları tarafından

laboratuvarların yeterliliklerinin tanınması ve onaylanması için faaliyetlerde bulunmak,

ğ) Analiz, deney, Ar-Ge, Ür-Ge ve kalibrasyon faaliyetlerinde ISO 9001 ve TS EN

ISO/IEC 17025’in ilkelerini de karşılayan bir kalite yönetim sistemi uygulamak,

h) Üniversitede analiz, deney, Ar-Ge, Ür-Ge ve kalibrasyon faaliyetlerini TS EN

ISO/IEC 17025 ve/veya /IEC 17011’e uygun akreditasyon kuruluşunu belirleyerek akreditas-

yon çalışmalarına rehberlik etmek,

ı) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine imkân sağ-

lamak,

i) Yurt dışında bilim ve teknoloji alanında ün yapmış araştırmacıların İMÜ-BİLTAM

bünyesinde geçici istihdamının sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,

j) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile

işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak,

k) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum ve

kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, Ar-Ge ve

yenilik fuarı düzenlemek veya düzenlemelere katılmak ve merkezin tanıtımını yapmak,

l) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni alt birimler kurmak,

m) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma altyapısını oluşturarak,

Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan Ar-Ge birimlerinde ortak kullanıma

sunmak,

n) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel

bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının ön gördüğü

alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

o) Ar-Ge faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla merkez

laboratuvarı, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kur-

mak,
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ö) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye

duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin

üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek, pilot

tesisler kurmak,

p) İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem

zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin saptanmasına ve kontrolüne, hata nedenlerinin gi-

derilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,

r) Merkezin tüm araştırmacılara 7/24 hizmet verebilmesi için gerekli düzenleme ve uy-

gulama araçlarını oluşturmak,

s) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde gerek akademik gerekse sanayi çalışmaları

için daha iyi hizmet ortamı yaratmak amacıyla Üniversite, kamu veya özel kurum ve kuruluş-

larla iş birliğini sağlamak,

ş) Üniversite birimleri ile işbirliği içinde laboratuvar cihazlarının envanterinin güncel

tutulmasını sağlamak,

t) Stratejik öneme haiz alanlarda ulusal çapta yaygın etkisi olan çalışmaları yürütmek

ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir Ar-Ge Merkezini oluşturmak,

u) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

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) İMÜ-BİLTAM Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim

ve işleyişinden sorumlu kişidir.

(2) Müdür, merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, tekrar görev-

lendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör yeniden görevlen-

dirme yapar. Merkez Müdürü merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez

Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Altı

aydan uzun süreli üniversite dışı görevlendirilmelerinde Merkez Müdürü yerine yeni görev-

lendirme yapılır.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
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c) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkeze ait araç gerecin maksimum verimle kullanımını, sağlıklı işleyiş ve çalış-

masını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun ona-

yıyla Rektöre sunmak,

f) Merkezin kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı ama-

cıyla girişimlerde bulunmak,

g) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygula-

maya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Merkez Danışma Kuru-

luna bilgi vermek,

ğ) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçeleriyle

birlikte hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun onayını da alarak Rektörün oluruna sunmak,

h) Merkez personelinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

ı) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içinde yürü-

tülmesi halinde, burada belirtilen yetki ve sorumlulukları iş birliği yapılan kurum/kuruluşun

yetkilisi ile birlikte yürütmek,

i) Merkez altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

j) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdür Yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki Müdür Yardım-

cısı görevlendirilir. Bunlardan biri test ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi ve organizasyo-

nunda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere laboratuvar çalışmalarında deneyimli öğretim

üyeleri arasından, diğeri de idari işlerde Merkez Müdürüne yardımcı olacak ve tercihen üni-

versite mevzuatını iyi bilen öğretim üyeleri arasından belirlenir. Müdür Yardımcılarının görev

süresi, kendilerini öneren Merkez Müdürü ile birlikte sona erer. Müdürün katılamadığı toplan-

tılara müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Görevinden ayrılan

müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirile-

bilir.

Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işle-

yişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Merkez Müdürünün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde

Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

c) Gerekli hallerde Merkez Müdürüne vekâlet etmektir.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, araştırma altyapısının karar organıdır ve

araştırma altyapısıyla ilgili her türlü idari ve mali sorumluluğa haizdir.
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(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Müdürü tarafından önerilerek, Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendiri-

lebilir. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa

olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.

Merkez Müdürü, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Oyların eşit çıkması

halinde Müdürün oyu iki oy sayılır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Ku-

rulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak,

b) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalış-

ması ile ilgili kararlar almak,

c) Merkez Danışma Kurulunda oluşan görüş ve önerileri de dikkate alarak araştırma

merkezinin yıllık eylem planını belirlemek,

ç) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları

tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşerek

karara bağlamak,

d) Merkezin akreditasyon çalışmalarını planlamak,

e) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içerisinde

yürütülmesi halinde iş birliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları, ilgili kurum ve

kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek,

f) Merkeze bağlı olarak çalışacak Ar-Ge birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak ele-

manları belirlemek,

g) Merkezin çalışma prensipleri, laboratuvarların işleyişi ve sorumlularına ilişkin ko-

nularda gerekli kararları almaktır.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları Merkez Danışma Kurulunun

doğal üyeleridir. Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkez Danışma Kurulu, doğal üyelere

ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip ol-

duğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden

oluşmak üzere, Merkezden yararlanan kurum ve kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gös-

terilerek, Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen en az 11, en çok 20 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör

Yardımcısının da katılımıyla yılda en az 2 defa salt çoğunluk aranmadan toplanır.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-

dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Merkez Danışma Kurulu üyelerinin yerine

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi,

diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.
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Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar

hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde

sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak,

c) Araştırma altyapısının stratejik hedefleri ve eylem planıyla ilgili önerilerde bulun-

mak,

ç) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda Üniversite dışı kaynakların değerlen-

dirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler ge-

liştirmek,

d) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasına imkân sağlamak,

e) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermektir.

Alt birimler

MADDE 16 – (1) Laboratuvar Grupları; Merkezin faaliyetleri içerisinde yer alan çeşitli

analiz, test, ölçüm ve üretimlerin gerçekleştirildiği yerler olup, Merkez Yönetim Kurulu kara-

rıyla kurulur.

(2) Laboratuvar Grupları, Merkez Müdürüne karşı sorumlu olan ve Merkez Müdürü

tarafından görevlendirilen laboratuvar yöneticileri tarafından yönetilir. Laboratuvar yöneticileri

ilgili laboratuvar konusunda yetkin ve uzman öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürü-

nün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Laboratuvar Grup yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini

sağlamak, çalışmaları planlamak, sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla iş birliği

sağlamak, aletlerin bakım ve onarımını yaparak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak,

ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üni-

versitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiş ve aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Yö-

netim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

“j) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-

dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-

ğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

k) Komisyon: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Ko-

misyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi de-

ğiştirilmiş ve (d) bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“c) Seçmeli dersler; öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda seçerek

aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersleri, seçmeli ders adı altında açılmış olan dersler arasından

seçer. Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yarı-

yıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Anabilim dalları tarafından önerilen seçmeli ders-

lerden hangilerinin açılacağı Fakülte Kurulunda görüşülerek Senato tarafından kararlaştırılır.

Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci için açılacağı Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir. Seçmeli

dersler yabancı dilde de açılabilir.”

“d) Ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde belirtilen beden eğitimi ve güzel sanat dallarındaki dersleridir. Öğrenciler bu iki ders-

ten birini seçebilirler. Ortak seçmeli derslerin kayıt işlemleri, hangi sınıfta okutulacağı, öğren-

cilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konuları Fakülte

Kurulunda görüşülerek Senato tarafından kararlaştırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Fakülte öğrencilerinin yapacakları stajlar, Senato tarafından alınan

esaslar çerçevesinde belirlenir. Bu esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen

Komisyon hazırlar, Fakülte Kurulu ve Senato onaylar.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında altıncı yarıyılını tamamlayan öğrenciler do-

kuzuncu yarıyılın başlangıcına kadar, ders ve sınav dönemlerinin dışında, Fakülte içinde, başka

bir kurumda veya mesleki çalışma alanlarında toplam 40 iş günü staj yaparlar.

(3) Öğrenciler staj sonunda hazırlayacakları bir raporu fakülte öğrenci işleri bürosu ara-

cılığıyla komisyona sunar. Komisyon bu raporları inceler ve yapacakları değerlendirme sonu-

cunda öğrenciyi başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirir. Başarısız olan öğrenciler

stajı tekrarlamak ve değerlendirmeyi başarmak zorundadır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Öğrenci teorik derslere ve uygulamalarına devam etmek zorundadır.

Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen veya uy-

gulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına alınmaz. Tekrarlanan derslerde

önceki dönemlerde devam şartını yerine getiren öğrenci için bu sınavlara girmek kaydıyla,

derslere devam şartı aranmaz. Devam durumu, dersi veren öğretim üyesi tarafından, final sı-

navları öncesinde ilan edilir ve otomasyon sistemine girilir. Devam denetimi Dekanlıkça be-

lirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği ders toplamı haftalık 40 saati geçemez. Öğ-

rencinin başarısız olduğu ancak devam şartını yerine getirdiği dersler, haftalık ders saati he-

saplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile

ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır.”

“(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak

yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına ve uygulama, proje ve benzeri çalışmaların

nasıl değerlendirileceğine dersi veren ilgili öğretim üyesi/üyeleri karar verir. Yazılı dışında ya-

pılacak sınavların hangi yöntemle yapılacağı sınav takviminden onbeş takvim günü öncesinden

Dekanlığa bildirmek ve ilan etmek zorundadır.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan

en az yedi takvim günü öncesinden ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde

girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

Öğrenci girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilerek sınavı geçersiz

sayılır. Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar milli ve dini bayramlar

dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. Aynı günde bir yarıyıl programında yer alan

derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır. Komisyon tarafından Fakülte bünyesinde yapılan

sınavlarda uygulanacak esaslar hazırlanır ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe

girer. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu; Fakülte bünyesinde yapılan sınavların sesli ve/veya gö-

rüntülü olarak kayıt altına alınmasına karar verebilir.

(4) Dersi okutan öğretim elemanı ve Dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenler

sınavların yürütülmesinden eşit derecede sorumludur.

(5) Ara sınav sonuçlarının final sınavları başlamadan en az on beş gün önce, final sınavı

sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi ve oto-

masyon sistemine girilmesi gerekir. Tüm sınav sonuçlarının yapıldığı tarihten itibaren en geç

on beş gün içerisinde ilan edilmesi zorunludur. Öğretim elemanları aynı süreler içinde sınav

evrakını da öğrenci işleri bürosuna teslim etmek zorundadır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 ‒ (1) Ders başarı notu; öğrencinin ara sınavı ile yarıyıl sonu sınavlarında

aldıkları puanların birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik

başarı durumunu gösterir. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bü-

tünleme sınavlarında en az 60 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40'ı ile

yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60'ının toplamının en az 60 puan olması ge-

rekir. Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Harf notları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Sözel derece Başarı puanları Başarı notu (harfle)

Pekiyi 90–100 A

Çok iyi 80–89 B

İyi 70–79 C

Orta 65–69 D

Geçer 60–64 E

Başarısız 0–59 F

b) Diğer harf notları şunlardır:

1) G: Geçer, kredisiz derslerden başarılı,

2) K: Kalır, kredisiz derslerden başarısız,

3) M: Muaf, bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı

kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış ol-

dukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler Fakültedeki öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen

azami öğrenim süresi olan sekiz yıl içinde bitirmek zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıda şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere, geçici mezuniyet belgesi ve-

rilebilir. Diplomalar bir yıl içinde düzenlenir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/7/2014 29067
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Soma Belediyesinden: 

 

ĠĢin Yeri Pafta No 

Parsel 

No 

Muhammen 

Bedel 

(KDV Hariç) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

Ġhale Tarih 

ve Saati 

Manisa Ġli Soma 

Ġlçesi Turgutalp Mh. 

Menderes Cad.  

31K-1-A 3243 2.871.826,00 TL. 86.154,78 TL. 
09.10.2017 

14:00 

 

Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taĢınmaz 

üzerine Belediye Meclisi kararı esas alınarak Ġmar ve inĢaat durumları belirtilen taĢınmaz üzerine 

yapılacak olan ―ĠĢyeri+Konut‖ Ģartnamesi esasları dahilinde, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

45. Maddesi gereği ― açık teklif usulü‖ ile kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢi ihaleye konulmuĢtur. 

Ġhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Soma Belediye Encümen toplantı salonunda encümen 

huzurunda yapılacaktır. 

Ġli: Manisa, Ġlçesi: Soma, Mahallesi: Turgutalp, Cadde: Menderes, TaĢınmaz Alanı: 

1298,32 m², ĠnĢaat Alanı: 3427 m² 

Ġhale konusu iĢte, inĢa edilecek taĢınmazın bodrum kat 21, 22, 23, 24, 25, 26 nolu 

iĢyerleri, birinci kat 8 nolu mesken, 2. kat 11, 12 nolu, 3. kat 15, 16 nolu, 4. kat 19, 20 nolu 

meskenler idareye kalacak Ģekilde ve ek olarak belediye encümeninin 14/08/2017 tarih ve 

2017/402 sayılı kararı ile belirlenen 1.000,00 TL + KDV üzerine artırım uygulamak suretiyle 

teklif verilecektir. 

1. Yeterlilik Ġçin Ġstenen Belgeler  

Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır isteklilerin; 

a) Kanunu ikametgah belgesini vermesini (2017 yılında alınmıĢ) (Ģirketlerde bu belge 

aranmayacak olup tüzel kiĢiler için adres bildirgesi) 

b) Türkiye’de tebligat (yazıĢma) için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon varsa faks 

numarası ile elektronik posta adresi vermesi (2017 yılında alınmıĢ) 

c) Ġhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya esnaf ve sanatkarlar 

odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c1) Tüzel kiĢi olması halinde, Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de ġubesi bulunmayan Yabancı tüzel 

kiĢiliğin belgelerin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türk 

DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir) 

c2) Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya esnaf ve sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi (2017 yılında 

alınmıĢ) 
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c3) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (c1) ve (c2) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2017 yılında alınmıĢ) 

d1) Gerçek KiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2017 yılında 

alınmıĢ) 

d2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2017 

yılında alınmıĢ olması) (Türkiye’de ġubesi bulunmayan Yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerin bu tüzel 

kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ 

olması gerekir) 

d3) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (d1) ve (d2) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

e) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak 

Ģahısların noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

(2017 yılında alınmıĢ) (Türkiye’de ġubesi bulunmayan Yabancı tüzel kiĢiliğin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması 

gereklidir) 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğinde uygun olarak 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare 

ile yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.  

g) Ġhale tarihinden 7 (yedi) gün öncesi itibarıyla kesinleĢmiĢ vergi borcu ve sosyal 

güvenlik borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belgelerin aslının veya noter onaylı 

örneklerinin ibraz edilmesi. 

h) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı 

olmadığına dair taahhütname. 

i) Ġsteklilerin Faaliyet konusu inĢaat taahhüt iĢi olan ve Maliye Bakanlığı’nın bina 

müteahhitliği (inĢaat) faaliyet kodunda kayıtlı ve faaliyet gösterdiğine dair Faaliyet süreleri ile 

ilgili vergi dairelerinden alınacak belge aslı veya noter tasdikli sureti. Ġsteklinin ortak giriĢim 

olması halinde tüm ortaklarca idareye ibraz edilmesi. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve 

belgeleri.  

k) Kat karĢılığı veya inĢaat taahhüt iĢleri ile iĢtigal ettiğini veya mesleki ve teknik 

yeterliliğini belgeleyen gerçek ve tüzel kiĢilere veya resmi kurumlara yapılmıĢ noterlikçe 

düzenlenmiĢ 3427 m² iĢin %50’si oranında tek sözleĢmeye dayalı konut veya benzeri inĢaat yapı 

kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı ve ilgili SGK belgeleri ekli kat karĢılığı veya her türlü 

inĢaat yapım sözleĢmesini aslı veya sureti. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde tüm ortaklarca 

idareye ibraz edilmesi. 

l) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirtilen Soma Belediyesi Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi (iĢyeri görme belgesi) 

m) Ġhale Dosyası Satın alındığına dair belge aslı. 
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n) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

o) Teknik personel taahhütnamesi. (1 adet ĠnĢaat Mühendisi veya mimar) (En az 5 yıl 

deneyimli) 

ö) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,g,h,i,k,l,n,ö 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur. 

p) Soma Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ 86.154,78 TL (seksenaltıbinyüzellidört Türk 

Lirası, yetmiĢsekiz KuruĢ) tutarında geçici teminata dair tahsilat alındı makbuzu/banka dekontu 

veya banka teminat mektubu. 

r) Posta yoluyla Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı 

okunaklı bir Ģekilde (silinti kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Teklif mektubu ile belirtilen değerin 

Yazı ile rakamı birbirini tutacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

s) Ġstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmıĢ 

örneklerini vermek zorundadır. (noter onaylı belgelerin aslını uygun olduğunu belirten bir Ģerh 

taĢıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin 

aynıdır‖ veya bu anlama gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir) 

Ģ) ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde ihale 

Ģartname hükümleri uygulanacaktır.  

u) Ġhale komisyonu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29. Maddesi gereğince ihaleyi 

yapıp yapmamakta en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

ü) Ġsteklilerin ilanda, teknik Ģartnamede ve idari Ģartnamede istenen belgeleri 09.10.2017 

Pazartesi Günü saat 13:30’a kadar Soma Belediye BaĢkanlığı KurtuluĢ Mahallesi Cengiz Topel 

Meydanı No: 8 Soma/MANĠSA adresinde bulunan Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’ne Encümen 

BaĢkanlığına sunulmak üzere imza karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

v) Ġhaleye istekli firmalar iĢe ait Ģartname sözleĢme ve eklerini Soma Belediye BaĢkanlığı 

KurtuluĢ Mahallesi Cengiz Topel Meydanı No: 8 Soma/MANĠSA adresinde bulunan Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü’nde 08:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz görebilecekleri gibi Ģartname ve 

sözleĢme ve eklerini 400,00 TL karĢılığında satın alacaklardır. Ġhaleye katılacak olan isteklilerin 

ihale dokümanını satın alması zorunludur. Ġhale Ģartnamesi ve eklerinin tamamen okunup kabul 

edildiğinin ispatı için her sayfası imzalanacaktır. 

(Ġstekli yetkilileri veya vekilleri ihale dosyası içinde yer alan Ģartnameler veya sözleĢme 

ve diğer dokümanları kaĢeleyip imzalayacaktır. Bu imza ihale dosyasındaki dokümanlarda yer 

alan tüm hükümler ile bu ihale dosyasına bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını 

taĢır) 

y) Ġstekli firmalar idari Ģartname ve teknik Ģartnameyi okuduğunu, projeleri incelediğini, 

ihale Ģartnamelerinde belirtilen hükümleri, projelerde belirtilen hususları yerine getireceğine dair 

taahhütnameyi ibraz etmelidir. 8336/1-1 
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1 ADET DĠZEL JENERATÖR SATILACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 ZONGULDAK 

1 - Kurumumuzda mevcut 1 adet Dizel jeneratör satılacaktır. 
2 - ġartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son 

gün ve saatleri aĢağıda gösterilmiĢtir.  
 

Malzemenin Cinsi Miktarı Tarihi Saati Ġhale Bedeli TL 

Dizel Jeneratör (1000 KVA, 550 V.) ĠĢbir marka 1 adet 19.10.2017 15.00 70.000,00 

 
3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığına verilmiĢ olacaktır. 
4 - Ġhaleye katılmak isteyen firmaların ihale Ģartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri 

teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  
5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığında açılacaktır.  

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.  
7 - ġartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi BaĢkanlığından, Ankara’da 

TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sk. No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA 
adresinden temin edilebilir.  

8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabi değildir. Ġhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8323/1-1 

—— • —— 
15 BAġ SAFKAN ARAP ELĠT TAY SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - ĠĢletmemiz yetiĢtirmesi 15 BaĢ Safkan Arap Elit Tay açık arttırma usulü ile tek tek 
satılacaktır. 

2 - Ġhale, 24.10.2017 Salı günü saat 12.00'de ĠSTANBUL VELĠEFENDĠ 
HĠPODROMUNDA Alım - Satım ve Ġhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tay baĢına geçici teminat 15.000,00 TL'dir. 

4 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname, TĠGEM - Karanfil Sok. No: 62   Bakanlıklar/ANKARA ve 
iĢletmemizde görülebilir. 

5 - TĠGEM Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanuna tabi değildir. 
Ġhale TĠGEM Alım - Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

Ġlan olunur. 8334/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su işleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA ĠLAN 

15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Salman Beton Yapı 
Malzemeleri ĠnĢaat TaĢımacılık Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi ve Ģirket sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip ortağı Mustafa SALMAN'ın 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 
Kanunu’nun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 2 (Ġki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve 
kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karĢı, yasaklama kararı verilmesine 

iliĢkin iĢlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle davacı Ģirket ile Ģirket sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip ortağı tarafından (ayrı ayrı) Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı aleyhine 

Ankara 16. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/84 Esas ve Ankara 9. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/2100 

Esas sayılı (bağlantı kararı verilmesi sebebiyle Ankara 9. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/581 Esas 

sayılı dosyası kapatılarak Ankara 16. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/2100 Esas sayılı dosyası ile 
devam etmektedir.) dosyaları ile açılan davalarda; Ankara 16. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/84 Esas 
ve 2017/2100 Esas sayılı kararları ile ―...dava konusu iĢlemin; ... yürütülmesinin durdurulmasına 

...‖ karar verilmiĢtir. 
Ġlgililere duyurulur. 8360/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

AĢağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve Ģartları belirtilen, Enstitümüz 

birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili 

maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile Ġlgili Esasları ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 14/02/2017 tarih ve 4/5 sayılı 

Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1 - Ġstenen Belgeler: 

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen Ģartlara haiz adayların 

özgeçmiĢ, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yabancı dil 

belgesi, ĠYTE Yükseltme ve Atama formu, yayın listeleri ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dosyayı 6 nüsha, olarak hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini baĢlıca araĢtırma eseri olarak 

belirtmeleri gerekmektedir.) bir dilekçe, iĢ talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte, 

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen Ģartlara haiz adayların 

özgeçmiĢ, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yabancı dil 

belgesi, ĠYTE Yükseltme ve Atama formu, yayın listeleri ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iĢ talep formu ve 2 adet 

fotoğraf ile birlikte, 

c) Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢ, lisans, yüksek lisans ve 

doktora diplomaları, doktora tezi, yabancı dil belgesi, ĠYTE Yükseltme ve Atama formu, yayın 

listeleri ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir 

dilekçe, iĢ talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına 

(Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-ĠZMĠR) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki Ģartlar ile kadronun derecesi 

bakımından atanabilme Ģartlarını taĢımaları gerekmektedir. 

3 - BaĢvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile Ġlgili Esasları ve Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 14/02/2017 tarih ve 4/5 

sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve 

Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4 - YurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması Ģarttır. 

5 - BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. Posta ile yapılan 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
 

BĠRĠMĠ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Fen 

Fakültesi 
Fizik Profesör 1 1 

Fizik Bilim Alanında Doçent unvanına sahip 

olmak. Yüksek k dielektik ince film 

büyütülmesi, karakterizasyonu ve fotokatalitik 

özellikleri ve yarı iletken teknolojisi alanında 

yayınları olmak. 

Fen 

Fakültesi 
Fizik Doçent 1 3 

Fizik Bilim Alanında Doçent unvanına sahip 

olmak. BileĢik Yarıiletkenlerin taramalı 

tünelleme mikroskopisi ve epitaksiyel grafen 

konularında deneysel çalıĢmalar ve yayınlar 

yapmıĢ olmak. 
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BĠRĠMĠ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Makine Mühendisliği Bilim Alanında Doçent 

unvanına sahip olmak. Makine Teorisi, 

Mekanizmaların Analizi ve Tasarımı, Paralel 

Manüpülatörlerin Kinematiği, Yayılabilir 

Yapıların Tasarımı ve Fazla-Kısıtlı 

Mekanizmalar alanlarında uluslararası yayın 

ve araĢtırma deneyimine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Kimya Mühendisliği lisans derecesine sahip 

olmak. Mikroelektronik malzeme, süreç ve 

aygıt geliĢtirilmesi; mikroelektronik 

sistemlerin paketlenmesi; elektrokimyasal 

metal biriktirme süreçleri; ısıyla bozunan 

polimerler; elektrokromik polimerler; 

termoelektrik polimerler; iletken polimerlerin 

spektroelektrokimyasal karakterizasyonu; 

X-ıĢını fotoelektron spektroskopisi ile 

polimerlerin kimyasal bağ ortamlarının 

karakterizasyonu konusunda deneyimli 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Enerji 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Kimya mühendisliği alanında lisans, yüksek 

lisans dereceleri ile kimya ve biyoproses 

teknolojileri alanında doktora derecesine 

sahip olmak. Kontinü iĢletilen piroliz reaktör 

sistemleri ve proses validasyonu; katalitik 

piroliz; biyokütle külü ve zeolitik 

katalizörlerin pirolitik koĢullarda ardıĢık 

reaksiyon-rejenerasyon çevrimleri; 

biyokütlenin metal katkılı katalizörler ile 

mikropirolizi; hidrotermal gazlaĢtırma 

üzerine uluslararası yayın ve araĢtırma 

deneyimi sahibi olmak. Biyokütlenin hızlı 

pirolizi ve biyoyağların katalitik 

hidrojenasyonu konularında Doktora sonrası 

araĢtırma tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Çevre Mühendisliği Lisans ve Doktora 

derecelerine ve Çevre Bilimleri ve 

Mühendisliği Bilim alanında Doçentlik 

ünvanına sahip olmak. Hava kirliliği, iç hava 

kirliliği ve çevresel maruziyet-risk 

değerlendirmesi konularında çalıĢmaları ve 

ana uluslararası endekslerde taranan 

dergilerde yayınları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Çevre Mühendisliği Lisans ve Doktora 

derecelerine sahip, doktora sonrası 

araĢtırmalarda yer almıĢ, fotobiyoreaktörlerde 

alg ve diatom kullanarak biyoyakıt ve değerli 

kimyasalların üretimi konularında çalıĢmaları 

ve ana uluslararası endekslerde taranan 

dergilerde yayınları olması. 

 8342/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Müdürlüğümüzce 3570407666 Vergi numaralı Ergüller Plastik Kalıp ĠnĢ. San. ve Tic. 

Ltd. ġti. adına iĢlem gören 28.11.2014/IM0013682, 29.11.2014/IM0013687, 01.12.2014/ 

IM0013697, 01.12.2014/IM0013700, 01.12.2014/IM0013703, 01.12.2014/IM0013709, 

15220400IM001491/06.02.2015 sayı ve tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannameleri muhteviyatı 

eĢyalardan kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak düzenlenen 31.07.2017 tarihli 26944070 ve 

26943599 sayılı Ödeme Emirleri firmanın bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ 

edilememiĢtir. 

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın baĢkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28’inci ve 29’uncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı 

Kanunun 31’inci maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48’inci ve 49’uncu maddeleri gereği adı 

geçen firmaya tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödemenin 

yapılmaması veya idari itiraz yoluna baĢvurulmaması halinde 6183 sayılı Kanun kapsamında 

tahsilat süresince devam edileceği hususu ilan olunur. 8292/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 11.00.341 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2017 - 237 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2017 - 5361 ESKĠġEHĠR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  20.10.219 

Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2017-164 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.07.2017-6776 AYDIN 

Denizli Ġli, Tavas Ġlçesi, Yaka Mahallesinde bulunan ve tapunun 262 ada, 91 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmazın yüzeyinde su arkı, nekropol alanı gibi bulgular tespit edildiğinden, 

ilgili Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarınca taĢınmazın tamamına yönelik 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescile esas tespit 

çalıĢmaların yapılması ve hazırlanacak teknik rapor, tescil fiĢi ve sit haritasının değerlendirilmek 

üzere Kurulumuza iletilmesinin istenildiği, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

25.03.2016 tarih ve 4914 sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Denizli Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak hazırlanan 17.07.2017 

tarih ve 5085 sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda;   

Denizli Ġli, Tavas Ġlçesi, Yaka Mahallesinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.03.2006 tarih ve 68 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen ve içerisinde; lahit mezar, Osmanlı Dönemi su arkı ve 

kaya mezarları’nın çevresinde, Denizli Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarınca yapılan incelemeler sırasında; söz konusu mevcutta tescilli su arkının devamı 

durumundaki yeni tespit edilen hattıyla birlikte ayrı bir hat Ģeklinde yeni bulunan ikinci bir su arkı 

hattını da içerecek Ģekilde belirlenen tüm kültür varlıklarının; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

taĢıdığı gösterdiğinden; kararımız eki sit fiĢi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları yeniden 

belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle, I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 

tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  20.00.558 

Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2017 - 164 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.07.2017 - 6814 AYDIN 

Denizli Ġli, Pamukkale Ġlçesi, Kınıklı Mahallesinde bulunan ve tapunun 6548 ada, 7 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerinde Tümülüs kazısı yapıldığı, kazı kapsamında mezar 

yapısının mezar odasının ortaya çıkartıldığı belirtilerek, mezardan çıkartılan buluntuların 

detaylarının anlatıldığı Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10/01/2017 tarihli 

raporun iletildiği Denizli Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih ve 313 

sayılı yazısı, yapılacak tescil iĢlemine esas tescil fiĢi, tescil haritası, rapor ve detaylı fotoğrafların 

iletilmesinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 406 sayılı 

yazısı, kazıya iliĢkin detaylı fotoğraflar ile tescil fiĢinin iletildiği Denizli Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 09/03/2017 tarihli raporun iletildiği Denizli Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 14/03/2017 tarih ve 1311 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19/07/2017 tarihli rapor okundu. 

Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler 

sonucunda; 

Denizli Ġli, Pamukkale Ġlçesi, Kınıklı Mahallesinde bulunan ve tapunun 6548 ada, 7 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerinde yer alan Tümülüsün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescilinin ve 

kararımız eki haritada gösterildiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna, 

sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inĢai uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  20.10.254 

Toplantı Tarihi ve No : 07.04.2017 - 155 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.04.2017 - 6385 AYDIN 

Denizli Ġli, Tavas Ġlçesi, Ovacık Mahallesi, Almanboğazı Mevkiinde, çam ağaçları ve 

makilerle kaplı Karasuluk Tepesi üzerinde, Apollonia Salbace ( Medet), Sebastapolis (Kızılca) ve 

Kidramos (Yorga) antik kentlerinin kesiĢim noktasında yer aldığı ve kaçak kazı sonucu giriĢ 

kısmının açıldığı, giriĢ açıklığının yaklaĢık 1 m x 60 cm geniĢliğinde olduğunu ve toprakla 

dolduğunu, tavanının kırılarak içeriye girilmeye çalıĢıldığını belirtilen oda mezarın tescil talebine 

iliĢkin; Denizli Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15/12/2016 tarihli ve 5907 sayılı yazısı, 

Tavas Belediye BaĢkanlığı’nın 24/02/2017 tarihli ve E.11040 sayılı yazısı, Denizli Kadastro 

Müdürlüğü’nün 07/03/2017 tarihli ve E.534259 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14/02/2017 tarihli ve 614 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05/04/2017 tarihli raporu okundu. Ekler ve 

konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Tavas Ġlçesi, Ovacık Mahallesi, Almanboğazı Mevkiinde, çam ağaçları ve 

makilerle kaplı Karasuluk Tepesi üzerinde, Apollonia Salbace (Medet), Sebastapolis (Kızılca) ve 

Kidramos (Yorga) antik kentlerinin kesiĢim noktasında yer alan oda mezarının, kararımız eki sit 

fiĢi ile 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle I. 

(birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit 

sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine, 

Ġlgili Müze Müdürlüğü’nün 09/12/2016 tarihli raporunda belirtilen izinsiz uygulamaları 

yapan ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğine karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
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YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1162 Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi

ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde
Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist
Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve
Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin
İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı
Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı
Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin
Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından
Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin
Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin
02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve Son
Olarak 01.10.2016 Tarihli ve 1128 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kararıyla 30.10.2017 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30.10.2017
Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10828 Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında

Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında
Karar

YÖNETMELİKLER
— Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


