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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIM ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım Şûrasının oluşumu, işleyişi ve görevleri
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Bakan yardımcısı: Şûra toplantılarını yürütmek için Bakan tarafından görevlendirilen
Bakan yardımcısını,
ç) Çalışma belgesi: Çalışma gruplarınca, Şûra gündemindeki konularla ilgili hazırlanan
belgeyi,
d) Çalışma grubu: Şûra gündemindeki konularla ilgili çalışma belgesini hazırlamak
üzere oluşturulan grubu,
e) İlgili birim: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığını,
f) Komisyon: Şûra üyeleri arasından Şûra gündemindeki konularla ilgili oluşturulan
komisyonu,
g) Şûra: Tarım Şûrasını,
ifade eder.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 168. Sayfadadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Şûranın Hedefleri, Kuruluşu, İşleyişi ve Görevleri
Şûranın hedefleri
MADDE 4 – (1) Şûranın hedefleri, bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin; kırsal kalkınma, toprak,
su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal
desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve
mera yönetimi; tabiatın korunması, konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya
yardımcı olacak kararları almaktır.
Şûranın kuruluşu ve işleyişi
MADDE 5 – (1) Şûra istişari bir organ olup; Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili olan diğer
bakanlıkların kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, sivil
toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve Bakanlık birimlerinden Şûra gündemine göre
Bakanlıkça belirlenecek yönetici ve ilgili personelden oluşur. Şûranın Başkanı Bakandır.
(2) Şûra, Bakan tarafından belirlenecek tarihlerde toplanır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları, görevlendirilen Bakan yardımcısı başkanlığında yapılır.
(3) Şûra, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Bakanın oyu
doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
(4) Şûranın açılışının ardından toplantıların yönetiminde başkana yardımcı olmak üzere
Şûra üyeleri arasından, biri Bakanlık personeli olmak üzere, iki başkan vekili ile üç raportör
Şûra üyeleri tarafından seçilerek Şûra Başkanlık Divanı oluşturulur.
Şûra Yürütme Kurulunun kuruluşu
MADDE 6 – (1) Şûra Yürütme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan yardımcısı
başkanlığında; Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel
Sekreteri, bir öğretim üyesi ve Bakanın uygun göreceği en fazla üç bakanlık personelinden
oluşur. Şûra Yürütme Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın
oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
Şûra Yürütme Kurulunun görevleri
MADDE 7 – (1) Şûra Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Şûra çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Şûra gündemine esas teşkil edecek konuları belirleyerek çalışma gruplarını oluşturmak.
c) Çalışma gruplarının sayısını, toplantı esaslarını ve sürelerini belirlemek.
ç) Şûranın tarih ve gündemini belirlemek.
d) Şûra esnasında komisyonlarda yer alacak Şûra üyelerini belirlemek.
Şûra Genel Sekreterliği
MADDE 8 – (1) Şûra Genel Sekreterliği, ilgili birimden Bakan onayı ile görevlendirilen, en az lisans düzeyinde eğitim almış bir Genel Sekreter ile iki genel sekreter yardımcısı ve
yeterli sayıda yardımcı personelden oluşur.
Şûra Genel Sekreterliğinin görevleri
MADDE 9 – (1) Şûra Genel Sekreterliğinin görevleri şunlardır:
a) Şûranın oluşumu için Şûra Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda
gerekli çalışmaları yapmak.
b) Şûrada görüşülecek konuların belirlenmesi ve çalışma gruplarının oluşturulmasına
yardımcı olmak.
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c) Çalışma grupları tarafından hazırlanarak sunulan çalışma belgeleri ile ilgili gerekli
çalışmaları yapmak.
ç) Şûra Yürütme Kurulunca belirlenen, Şûra tarih ve gündemini Bakanın onayına sunmak.
d) Şûra gündemi ile hazırlanan çalışma belgesinin Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak.
e) Çalışma grupları arasındaki koordinasyonu sağlamak.
f) Şûranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri
almak ve komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
g) Şûra kararlarının, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesi için gerekli çalışmaları
yapmak.
Çalışma gruplarının kuruluşu
MADDE 10 – (1) Çalışma grupları; Şûra gündemindeki konularla ilgili olarak çalışma
belgesi hazırlamak üzere, Şûra Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Çalışma grubu üyeleri
konusunda uzman olan en az on kişiden oluşur.
Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları
MADDE 11 – (1) Çalışma grupları ilk toplantılarında başkan, başkan yardımcısı ve iki
raportör seçer. Bu seçim oy çokluğu esasına göre yapılır.
(2) Çalışma grupları, Şûra Yürütme Kurulunun belirlediği çalışma esaslarına uygun
olarak gerektiğinde alt çalışma grupları kurar. Her bir çalışma grubu kendi konularında çalışma
belgesi hazırlayarak, en geç doksan gün içerisinde bu çalışma belgesini Şûra Genel Sekreterliğine sunar.
Şûranın çalışma usul ve esasları
MADDE 12 – (1) Komisyonlar; çalışma gruplarında görev alan Şûra üyeleri ile konuyla
ilgili diğer Şûra üyelerinden oluşur. Komisyonlar çalışmalarını ayrı ayrı yürütür. Şûra Başkanlık
Divanınca, benzer konularda çalışma yapan çalışma grupları, aynı komisyon altında birleştirilebilir. Şûra çalışmaları sırasında gündemdeki konular ile ilgili olarak oluşturulan komisyonlar
Şûra Başkanlık Divanınca açıklanır.
(2) Komisyonlar ilk toplantılarında, kendi üyeleri arasından açık oy ve oy çokluğu esasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer.
(3) Komisyonlar, Şûra programı ve gündemine uygun olarak kendi konusuyla ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Komisyonlar, kararlarını oy çokluğu ile alır ve tutanağa
bağlar. Hazırlanan bu raporlar başkan, başkan yardımcıları ve raportörler tarafından imzalanır
ve Şûra Başkanlık Divanına sunulur.
(4) Hazırlanan raporlar, komisyon başkanınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûraya
sunulur. Bu raporlar Şûra tarafından incelenir, görüşülür ve karara bağlanır.
(5) Şûrada alınan bu kararlara göre komisyonlar; sonuç raporlarını düzenler ve toplantı
tutanakları ile birlikte Şûra Başkanlık Divanına teslim eder.
(6) Şûra Başkanlık Divanınca raporlar tekrar okutulur ve söz almak isteyen üyelerin
tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser
oy kullanılmaz. Komisyon raporları, oy çokluğu esasına göre kabul edilir. Kabul edilenler Şûra
kararına dönüştürülür.
(7) Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç
bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır. Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir.
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(8) Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama
programlarına konulur. Diğer bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması
için ilgili bakanlıklara önerilerde bulunulur.
Şûra kararlarının yayımlanması
MADDE 13 – (1) Şûra Kararları, Şûra toplantı bitimini takip eden en geç altı ay içinde
Bakanlık tarafından yayımlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilir.
(2) Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla Şûra Genel Sekreterliği tarafından bir program hazırlanır ve ilgili kuruluşların işbirliği ile bu programa göre yapılan çalışmalar izlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 14 – (1) 5/10/2004 tarihli ve 25604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım
Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 31/3/2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Su
Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/11/2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel
Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“İkinci Başkanın da bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından belirlenen bir üye Başkana vekalet eder.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/11/2017

30242
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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin
disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü
maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin ve üst disiplin
amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
yürütür.
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Zonguldak 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 adı “Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 4 üncü ve 14 üncü maddelerinde yer alan “Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki
Tıp, Diş Hekimliği fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerde yaz aylarında
yapılacak yaz okulu eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya
DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa, yaz okulunda alabilir. Yarıyıl tekrarı durumunda
olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri yaz okulunda alabilirler. Ayrıca, değişim programlarıyla başka üniversiteye giden öğrenciler
ile yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler, bulundukları yarıyıl/yıl itibarıyla yükümlü
oldukları ancak alamadıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak 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

4-

28/5/2017

30079
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Üstün” ibaresi “Özel”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Üstün” ibaresi “Özel”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Üstün” ibaresi “Özel” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi
(tarama-tanılama), özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim sonrası gelişimlerinin takibinin yapılması ve topluma, ailelerine ve kendilerine yararlı kişiler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Merkezde eğitim alan öğrencilerin projeler, ürünler ve fikirler geliştirmeleri
ve bunun toplumsal bir faydaya dönüşmesinin sağlanması da merkezin amaçları arasındadır.
Ayrıca merkez, özel yetenekli çocukların araştırılması, öğretim ve değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi amaçlarına da sahiptir. Ülkemizdeki
özel yetenekli öğrencilerin ailelerine ve öğretmenlerine destek vermek de merkezin bir diğer
amacıdır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimleri ile ilgili araştırma ve uygulama
projeleri hazırlamak, akademik çalışmalar yürütmek, yapılmakta olan çalışmalara katılmak veya
desteklemek.
b) Ülkemizdeki ve dünyadaki özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili araştırmalar
yürüten kurumlarla iş birliği yapmak.
c) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili araştırma sonuçlarının paylaşıldığı ve tartışıldığı kongrelere, çalıştaylara ve sempozyumlara ev sahipliği yapmak.
ç) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili araştırma sonuçlarının paylaşıldığı, tartışıldığı yazılı veya görsel yayınlar hazırlamak.
d) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine destek sağlamak.
e) Ülkemizdeki özel yetenekli öğrencileri taramak ve tanılamak için ölçme araçları geliştirmek.
f) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik eğitim-öğretim programları geliştirmek.
g) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik verilen çeşitli değerlendirme ve eğitim-öğretim hizmetlerini değerlendirmek.
ğ) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri planlayıp, uygulamak ve raporlamak.
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h) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların ailelerine ve öğretmenlerine destek sağlamak.
ı) Akademik öğretim etkinlikleri dışında Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle
iş birliği yapılarak özel yetenekli çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal, duyuşsal ve psikolojik
gelişimini destekleyen eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
i) İki tanılı özel yetenekli çocukların eğitimine yönelik programlar geliştirmek ve uygulamak.
j) Özel yetenekli çocukların yararlanabileceği eğitim, araştırma ve uygulama laboratuvarları ve atölyeler kurmak, benzer amaçla kurulan resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla iş
birliği içerisinde bulunmak.
k) Özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini bir fikre, ürüne ya da projeye dönüşmesini desteklemek ve ortaya çıkan ürünleri paylaşmak için etkinlikler düzenlemek.
l) Özel yetenekli çocukların eğitimleri ile ilgili elde edilen bilgilerin elektronik arşiv
sistemini oluşturmak, bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da
görsel yayınlar hazırlamak.
m) Özel yetenekli çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarına, ulusal
ve uluslararası düzeyde sertifikalı bilimsel eğitim programları ve kurslar düzenlemek.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2013

Iğdır Üniversitesinden:

28580

—— • ——

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez: Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplumsal, ekonomik, politik ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak üzere; nüfus
ve göç konularında araştırmalar yapmak, veri/bilgi üretmek, üretilen veri ve bilgilerin yayımlanmasını sağlamak, toplumda nüfus ve göç konularında duyarlılık yaratmak ve ayrıca nüfus
ve göç konularında ulusal politika geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak.
b) Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimi, dağılışı, demografik dönüşümü, nüfusun sosyal,
kültürel, ekonomik ve demografik özellikleri, insan kaynağı olarak nüfus analizi, Türkiye’de
yaşanan iç ve dış göç süreçleri ve göçle birlikte ortaya çıkan sorunlar üzerine araştırma yapmak,
yapılmak istenen çalışmalara danışmanlık etmek ve toplumda nüfus ve göç konularına duyarlılık oluşturmak amacıyla bilimsel etkinlikler düzenlemek.
c) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.
ç) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknik projeler
üretilmesini sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında
iş birliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının merkez bünyesinde
de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.
e) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının istatistiki bilgi ihtiyacını karşılamak ve danışmanlık hizmeti vermek.
b) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
c) Öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluşturmak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin ilgili bölümlerinden aylıklı öğretim elemanları
veya öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Kurulda alınan kararların uygulanmasını
sağlamak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
c) Yönetim Kurulunda görev alacak öğretim elemanlarını veya öğretim üyelerini Rektöre önermek.
ç) Merkezde oluşturulacak komisyon ve çalışma gruplarına başkanlık etmek, idaresini
sağlamak.
d) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektöre bildirmek.
e) Her faaliyet yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek.
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre
bilgi vermek.
g) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.
ğ) Merkez faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün, Merkezin çalışma alanları kapsamında araştırmalar yapan
Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından önereceği en fazla iki kişi, Rektör
tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(2) Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya
süresinden önce görevlerine son verilebilir.
(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.
(4) Müdür ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür/müdür yardımcısı görevlendirilir.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden
oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezin çalışma alanı ile ilgili
Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.
(4) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir.
(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
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b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve
uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.
d) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.
e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin çalışma
alanıyla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en çok on beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanarak, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Gerek
görülmesi halinde Danışma Kuruluna, Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerinden faydalanılacağı düşünülen Üniversite dışından kamu ve özel kişi ve kuruluş temsilcileri de davet edilebilir.
(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve
tavsiyelerde bulunmak.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği
ortamının oluşturulup geliştirilmesiyle ilgili görüş bildirmek.
c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda
görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından
karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet,
donanım ve demirbaşlar proje sonunda Merkezin kullanımına tahsis edilir
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilimsel Danışma Kurulu: Merkezin Bilimsel Danışma Kurulunu,
b) Dekan: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Merkez: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyet: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
e) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; lisans, yüksek lisans, doktora ile uzmanlık eğitimlerini tamamlamış, yerli ve yabancı diş hekimleri ile ağız-diş sağlığı ve diş protez teknikerlerinin ihtiyaç ve talepleri gözetilerek bilgilerini, planlı ve amaca yönelik bir şekilde arttırmalarına
imkan sağlayacak kısa ve/veya uzun süreli, teori ve/veya uygulamaya dayalı her türlü eğitim
faaliyetlerini planlamak, koordine ederek yürütmek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde
bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde
bulunur:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirerek sonuçlarını yayımlamak.
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b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum ve sertifikalı müfredat programları vb. faaliyetlerde bulunmak.
c) Dijital mecralar üzerinden diş hekimlerine ve ilgili yardımcı meslek gruplarına yönelik elektronik ve uzaktan eğitim programları düzenlemek.
ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek.
d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda her yaştan birey ve gruba katılımcı ve sağlıklı bir toplum yapısını oluşturucu eğitim programları düzenlemek.
e) Toplumun ağız-diş sağlığı parametrelerinin belirlenip takip edilmesi ile mevcut ağızdiş sağlığı sorunlarına çözüm önerilerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ülkenin ağız-diş sağlığı politikalarının oluşturulmasında destek vermek.
f) Merkezde yürütülen eğitim konularındaki uygulamalara yönelik araştırmalarda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Bilimsel Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinin akademik personeli
arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından gerekli görüldüğü takdirde en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin koordinasyonunu sağlamak.
b) Yönetim Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık
etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Bilimsel Danışma Kurulu ile birlikte Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarına uygun olarak hazırlanan araştırma ve eğitim programlarını Yönetim Kurulunun
gündemine getirmek ve alınan kararları Rektör onayına sunmak.
d) Faaliyet alanları kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.
e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu; Müdür,
Dekan ile Rektör tarafından Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle
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görevlendirilen üç üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en
az bir defa salt çoğunlukla, gerekli olduğu hallerde ise Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü
olarak toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Hazırlanan eğitim programlarını değerlendirmek.
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol
taslağı hazırlamak ve Rektör onayına sunmak.
d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyete sunmak.
Bilimsel Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Bilimsel Danışma Kurulu; Dekan, Müdür ve öğretim üyeleri ile ihtiyaç duyulduğunda Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum
ve kuruluşlarından Müdür tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az yedi
(7), en çok on bir (11) kişiden oluşur. Bilimsel Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Bilimsel Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısıyla toplanır.
Bilimsel Danışma Kurulu görevleri
MADDE 13 – (1) Bilimsel Danışma Kurulu, eğitim programlarını oluşturur, bu programlarda görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirleyerek Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar; hazırladığı önerileri Yönetim Kuruluna sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun
13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yapılan çalışmalar kapsamında alınan her türlü
alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı olarak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Tarıma, ormanlara, su ve enerji kaynaklarına, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilere
kadar, iklim değişikliği kapsamına giren tüm alanlarda ulusal ve uluslararası, disiplinler arası,
teorik ve/veya uygulamalı araştırmalar yapmak, araştırmaların sonuçlarının karar vericilere ve
son kullanıcılara ulaşması için faaliyetlerde bulunmak.
b) İklim değişikliği ve etkileri alanındaki bilimsel faaliyetleri desteklemek, sunmak ve
yayımlamak.
c) İklim değişikliğinin/değişiminin gelecekte yaşam ve farklı sektörlere yapabileceği
etkileri belirlemek.
ç) Ulusal ve uluslararası platformlarda iklim değişikliği ile ilgili konularda yer almak,
ilgili kuruluşlarla işbirliğini arttırmak veya karar vericilere önerilerde bulunmak.
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d) İklim değişikliği ve etkileri konusunda kamu kurumları veya özel sektörden ilgilileri,
öğrencileri eğitmek, farkındalık arttırıcı kurslar, bilimsel toplantılar düzenlemek, toplumu bu
konuda bilimsel verilerle aydınlatmak ve bilinçlendirmek.
e) İklim değişikliği ve etkileri konusunda Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmaları
takip etmek ve veri tabanı oluşturmak, veri ve araştırmalarda sürdürülebilirliği sağlamak.
f) Ülkemizde, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşların, iklim değişikliği ve etkileri ile
ilgili tüm alanlarda araştırma, planlama, eğitim, danışmanlık konularında, odak ve işbirliği
noktası olmak, karar vericilere bilgi desteği sağlamak.
g) İklim değişikliği ve etkileri konusunda sorumlulukları olan kurumlarla işbirliği protokolleri ile güç birliği yapmak, Türkiye’nin bu alanda uygulamalı araştırma potansiyelini arttırmak.
ğ) İklim değişikliği ile ilgili olarak sera gazı değişimi, bütçesi, sıra dışı hava olayları,
kuraklık, sel, fırtına ve benzeri konularda, bilimsel, uygulanabilir çözüm önerileri hazırlamak,
bu konularda imkanlar ölçüsünde izleme ve uyarı faaliyetleri yapmak.
h) İklim değişikliğinin tarım, orman, su, enerji gibi alanlara etkileri ile birlikte bu alanların iklim değişikliğine etkilerini de araştırmak ve çözüm önerilerinde bulunmak.
ı) İklim değişikliğinin Ülkemize ve Dünya’ya yapabileceği etkileri araştırmak, çözümler
üretmek ve eğitimler vermek.
i) İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere, kaynakların değişimi nedeniyle göçü de
ele alan araştırmalar yapmak ve çözümler sunmak.
j) İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı olmak amacıyla çocuklara, gençlere ve yaşlılara
yönelik özel programlar hazırlayarak onları uyarmak ve bu konudaki bilinci yaygınlaştırmak.
k) İklim değişikliği etkilerine uyum sağlamak üzere kritik etkilerin gerçekleşmesi durumunda çözümlerle ilgili olarak şehir yöneticileri, kamu kurumları, özel sektör işletmeleri,
ticaret erbabı, çiftçiler, tarım, su veya enerji yönetimi ile uğraşanlar için uzman sistem yazılımları hazırlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İklim değişikliği ile tarım, orman, sağlık, çevre, su kaynakları, ekonomi, turizm, sosyal ve benzeri tüm alanların karşılıklı etkileşimleri konularında araştırma yapmak, veri tabanı
oluşturmak, veri analizi yapmak, çözümler üretmek ve iklim değişikliğini takip etmek.
b) İklim değişikliğinin gelecekte farklı senaryolar kullanılarak modellenmesini sağlamak, modellerdeki değişiklikleri küresel ve bölgesel iklim değişikliği ile ilgili tahminlere uygulamak, uygulatmak, geliştirilen modelleri verilere sürekli uygulamak, model sonuçlarını güncellemek ve modellerin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
c) İklim değişikliğinin farklı sektörlere yapabileceği etkileri araştırmak.
ç) İklim değişikliği ve etkileri alanında ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak, kamu
kurumları veya özel sektör kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, projeler yapmak ve gerektiğinde bilimsel toplantılar düzenlemek.
d) Araştırmalardan elde edilen sonuçları ilgililere ve son kullanıcılara iletmek, bilimsel
yayınlar yapmak.
e) İklim değişikliği ve etkileri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.
f) İklim değişikliğine etki yapan sera gazı bütçesini ve bileşenlerini uluslararası kabul
gören yöntem ve teknolojilerle belirlemek, ulusal sera gazı bütçesinin bileşenlerini uygulamalı
ve teorik olarak araştırmak.
g) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek ve sertifika düzeyinde çeşitli
eğitsel programların açılmasını sağlamak ve yürütmek.
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ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, projeler geliştirmek, bu alanlardaki kamu ve özel sektör projelerine, proje
yönetimi ve danışmanlık hizmeti vermek, bu projeleri yapmak.
h) Merkezin amaçlarına uygun araştırma gruplarını oluşturmak.
ı) Üretilen çözümlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacak internet üzerinden etkinlikler
hazırlamak.
i) Hazırlanan çözümlerin kullanımını kolaylaştırmak üzere uzman sistemler hazırlamak.
j) İlgili mevzuatla verilen merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü veya Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde Merkezin amaç ve faaliyet
alanları ile ilgili konularda araştırmalar yapan kadrolu ve tam zamanlı öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Ancak aynı öğretim üyesi arka arkaya iki dönemden fazla Müdür olarak Merkezde
görevlendirilemez. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması halinde görevi
kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdür yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.
(3) Müdür, Üniversitenin Merkezde görevli öğretim üyeleri veya görevlileri arasından
en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirler ve bu kişiler üç yıl süre ile Rektör tarafından
görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün
görevi başında bulunmaması durumunda kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
bu toplantıların gündemlerini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amaç
ve faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitede araştırmalar yapan tam zamanlı çalışan öğretim üye veya görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere
en fazla yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamalarda eşitlik olması durumunda
Müdürün oyu iki oy olarak sayılır. Müdür gerektiğinde ilgili kurulları olağanüstü toplantıya
çağırabilir. İlgili kurul üyeleri bu toplantılara katılmakla yükümlüdür.
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(3) Yönetim Kurulu tutanakları, Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur,
ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Danışma Kurulu üyelerinin başvurularını görüşüp karara bağlamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini
vermek ve Rektörlüğe sunmak.
ç) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.
d) Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programını hazırlamak ve değerlendirmek üzere Rektörlüğe sunmak.
f) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.
g) Yönetim Kurulu tutanaklarının bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda
çalışan, bu konularda Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim üye veya görevlileri
ile istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite öğretim üyeleri, kamu kurumları veya özel
sektör kuruluşları temsilcileri ve bağımsız araştırmacılar arasından Yönetim Kurulunca önerilen
ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan
üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak.
b) Merkez çalışmalarına bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK
DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik Danışma
ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek; öncelikle
Malatya ili ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini tanıtmak ve yaymak; yurt içinde ve yurt dışındaki alan uzmanlarıyla ortaklaşa araştırma,
inceleme, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, kongre, konferans ve seminer etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklere katılmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere
bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda bireysel ve grupla psikolojik danışma/psikoterapi
hizmetleri sunmak.
b) Gerektiğinde Üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik testler uygulamak ya da
uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.
c) Üniversite bünyesinde öncelikle gelişimsel, koruyucu, önleyici ve eğitsel olmak üzere
rehberlik hizmetleri vermek.
ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
d) Üniversite bünyesinde veya dışındaki psikiyatri ve klinik psikoloji servisleri ile koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.
e) Üniversite bünyesinde Merkezin çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere
gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.
f) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon
çalışmaları yapmak.
g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurullar temelinde araştırmalar yapmak.
ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.
h) Merkezin çalışma alanında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları sunmak ve yayınlamak.
ı) Merkezin çalışma alanında yapılan çeşitli ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere katılmak.
i) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde
öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak.
j) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.
k) Yüksek lisans, doktora ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı son sınıf
öğrencilerinin, lisans öğrencilerine hem psikolojik danışma hizmeti vermelerini hem de akran
danışmanlığı yapmalarını sağlamak.
l) Bilimsel ve etik kurullar çerçevesinde Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamındaki etkinlikleri gerçekleştirmek.
m) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yoluyla lisans öğrencilerinin kişisel,
sosyal, duygusal ve bilişsel sorunlarını anlaması ve çözüme ulaştırması konusunda destek hizmetleri sunmak.
n) Yerli ve yabancı alan uzmanlarıyla, üniversite ve araştırma merkezleriyle ortak kongre,
konferans ve seminerler düzenlemek.
o) Ülke çapında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin tanıtılması, yayılması
ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütmek.
ö) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında akademik etik sorumluluklar konusunda ülke genelinde farkındalık oluşturmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör
tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Gerektiğinde Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcıları
Rektörün onayı ile değiştirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini, yönetilmesini
ve denetimini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık ederek alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunun üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.
d) Yönetim Kurulunda hazırlanan faaliyet ve çalışma raporlarını Rektöre sunmak.
e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanında
akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört
kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması ya da görevi sürdüremeyeceği durumda, Rektör, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından yeni üye görevlendirir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en
az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya
katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevinden alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, çalışmalarını düzenlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak.
c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme
gibi konularda karar vermek.
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ç) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında; Müdür, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ile Psikiyatri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme Bölüm/Anabilim Dalı başkanlarından oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, bu üyenin yerine seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar. Gerekli durumlarda, Merkezde hizmet sunan uzmanlar ile Merkezin işbirliği ya da eşgüdüm içinde çalışmalar
yürüttüğü kişi, birim ya da kurum temsilcileri de Danışma Kuruluna davet edilebilir.
(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır, gelen önerileri değerlendirerek Merkezin 5 inci maddede belirtilen amaçlarına uygun olanlar ile öğrenci gelişim hizmetleri açısından yararlı bulunan konular üzerine öneri niteliğinde kararlar alır. Müdür veya ilgili Rektör
Yardımcısı gerekli gördüğünde gündemli olarak Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan etkinlikleri yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarında başkan ve üyeler yer alır. Çalışma gruplarında
yer alacak personeller geçici ya da sürekli olarak Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ile
Rektör tarafından görevlendirilir. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalında lisans, yüksek lisans veya doktorası olan alan çalışanları da çalışma gruplarında yer
alır. Ancak çalışma gruplarında yer alacak personelin eğitim alanının Psikoloji veya Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında olması ve en az lisans veya lisansüstü öğrencisi
olması zorunludur. Müdür çalışma gruplarının başkan ve üyelerinin etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ KÜLTÜR VE TARİHİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Bölgesinin kültür ve tarihiyle ilgili
bilimsel çalışmalar üretmek, yapılacak çalışmaları geliştirmek ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve görevlerine
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Karadeniz Bölgesinin kültür ve tarihiyle, ilgili bilimsel çalışmalar üretmek, yapılacak çalışmaları desteklemek ve bu çalışmaları konferans, panel, sempozyum ve yayınlar vasıtasıyla ulusal ve uluslararası alanda duyurmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:
a) Bölge tarihi ve kültürü ile ilgili tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek.
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b) Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, ilgili alanındaki araştırmalara ve projelere katılmak ve desteklemek.
c) Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve bilimsel
yayınlar yapmak.
ç) Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim
programları düzenlemek.
d) Kamu ve özel kesime ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmak.
e) Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği oluşturmak.
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) Merkez Müdürü, doktorasını sosyal bilimler alanlarında yapmış olan
üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında
bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.
(2) Müdür, doktorasını sosyal bilimler alanında yapmış öğretim üyeleri arasından en
çok iki müdür yardımcısını görevlendirilmek üzere Rektöre sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün
katılmadığı toplantılarda kurullara başkanlık eder. Müdür yardımcılığı görev süresi iki yıldır.
Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar seçilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkez Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
c) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe bildirmek, Merkez bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
d) Merkez personelinin çalışmaları ile ilgili genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Rektör tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Merkez Müdürü.
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b) Danışma Kurulu tarafından önerilen üç üye.
c) Merkez Müdürü tarafından önerilen üç üye.
(2) Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak.
b) Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve karara bağlamak.
c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe teklifi hakkında görüş bildirmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını onaylamak.
d) Karadeniz kültür ve tarihiyle ilgili çalışmaların elektronik ortamda toplanması ve bu
konudaki görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları kurulun doğal üyesidir.
(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az bir kere salt çoğunluk
ile toplanır. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü, onun yokluğunda Merkez müdür yardımcılarından biri başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda
eşitlik olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(3) Danışma Kurulu, Merkez Müdürü tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından görevlendirilmek üzere önerilen üç ve sosyal bilimler alanında akademik çalışmaları olan Üniversite dışından dört olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Merkez Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca kabul edilmiş yıllık
çalışma faaliyetleri, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve bir sonraki çalışma yılına ait
program hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Yönetim Kuruluna araştırma ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
c) Tamamlanan ve yürütülen çalışmalar ile planlanan faaliyetlerle ilgili programları değerlendirmek.
ç) Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından üç üye seçmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

4321

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden:

4319
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İHALE İLANI
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ÇLİ Müdürlüğü Atölyede kullanılmak üzere 1 Takım CNC Plazma Kesme Tezgahı Alımı
işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2019/228762
1- İdarenin
a) Adresi
: TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet
Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206
ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700
c) Elektronik Posta Adresi
: clibilgiislem@cli.gov.tr
d) İnternet adresi:
: www.cli.gov.tr.
2- İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Kalem (1Takım) CNC Plazma Kesme Tezgahı Alımı
b) Teslim yeri
: ÇLİ
Müdürlüğü
Tesellüm
Ambarı
ÇAN/ÇANAKKALE
3- İhalenin
a) İhale Usulü
: Açık İhale
b) Yapılacağı yer
: ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati
: 29/05/2019 Çarşamba günü saat 14:00
d) Dosya no
: 651-KÇLİ/2019-0372
4- İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL yatırılması karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Teklifler 29/05/2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.
9- İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu.
10- İstekliler Tekliflerini;
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu yazılacaktır.
11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Sivas Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393
sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
36. ve 40. Maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif
Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
MAHALLESİ
KILAVUZ

ADA
5899

PARSEL
12

ALANI
3.613,46 m2

MUHAMMEN
BEDEL (TL)
2.710.095,00

GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
81.303,00

KILAVUZ

5899

13

7.771,93 m2

5.828.948,00

174.868,50

1

5.554,98

m2

4.444.000,00

133.320,00

13.490,33

m2

3.373.000,00

101.190,00

KARDEŞLER
KARDEŞLER

6047
5495

17

İhalesi; 28 Mayıs 2019 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 5 dakikada bir
Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir.
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);
a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir
belgenin ibrazı,
b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair
yetki belgesi imza sirküleri,
c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak
girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması
durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
e- Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi
ibraz etmeleri,
f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içersinde alınmış halen
faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt
belgesi,
g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.
h- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası
ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü
belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini
taşımalarını gerekmektedir,
i- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.
j- Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon
numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait
olduğunun yazılması(dış zarf)
2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam
ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)
İLAN OLUNUR.
4526/1-1
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İHALE İLANI
Şanlıurfa Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesine ait 46 işyeri
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin Adresi

: Pınarbaşı Mah. Kelleci Sokak No:1/A
Eyyübiye/ŞANLIURFA

2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 46 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer

: Eyyübiye/Şanlıurfa

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 33.650.000 TL
f) Geçici Teminatı

: 1.009.500 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı
Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati

: 30/05/2019 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
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H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Şanlıurfa Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Pınarbaşı Mah.
Kelleci Sokak No:1/A Eyyübiye / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
4422/2-2
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR
Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1- Samsun ili Ladik ilçesi Hamamayağı-Kocapınar Mahalleleri G35-b1 paftasında
bulunan 1.987,34 hektar alana sahip, 3242765 erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat
Sahası 2 poligon halinde ve tek seferde; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular
Kanununun 10. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine
göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahasının Koordinatları
1-POLİGON
1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

SAĞA (Y)

733000

737000

737000

734755

734772

YUKARI (X)

4542000

4542000

4537000

4539062

4539145

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

SAĞA (Y)

734607

734595

734583

734456

10. NOKTA
734392

YUKARI (X)

4539335

4539465

4539587

4539543

4539484

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

2-POLİGON

SAĞA (Y)

733000

734392

734379

734394

734453

YUKARI (X)

4542000

4539484

4539458

4539381

4539235

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

SAĞA (Y)

734563

734755

737000

733000

YUKARI (X)

4538932

4539062

4537000

4537000

2- İhale, İhale Komisyonu tarafından, Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No:25
İlkadım/SAMSUN adresinde, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Toplantı Salonunda, 30/05/2019 Perşembe günü, saat 14:00’te yapılacaktır.
3 - İşin Muhammen bedeli 59.000,00-TL olup, %3 geçici teminat miktarı 1.770,00-TL’dir.
4- İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;
a) Gerçek Kişiler;
1) T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,
2) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile
varsa e-posta adresi,
3) Noterden onaylı imza beyannamesi
4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi
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6) Bu şartnamede belirlenen en az % 3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont
veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)
7) Mali yeterlilik belgesi; (170.961,38-TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul,
banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge)
8) İhale şartnamesinin ve eklerinin satın alındığına dair 100,00.-TL'lik makbuzu,
9) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
10) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve vergi borcu olmadığına dair güncel
alınmış belge,
b) Tüzel Kişiler;
1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasından
yıl içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
2) Vergi Levhası (onaylı),
3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunun 4/2 maddesinde belirtilen şartlara haiz
olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,
4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak
sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri.
6) Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont
veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)
7) Mali yeterlilik belgesi; (170.961,38-TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul,
banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge)
8) İhale şartnamesinin ve eklerinin satın alındığına dair 100,00-TL'lik makbuzu.
9) Her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi
10) Tebligat için adres beyanı
11) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
12) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve vergi borcu olmadığına dair güncel
alınmış belge,
5 - İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir ve
bedel karşılığında temin edilebilir.
6 - Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7 - İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü İhale
Komisyonuna teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde
komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale
saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif
sayılacaktır.
8 - İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
4437/1-1
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İHALE İLANI
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
2 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; 1- Dopler Ultrason Cihazı 1 Adet, 2- Endovizyon
Görüntüleme Sistemi 1 Adet , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20.Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2019/234795
1- İdarenin
a) Adresi
: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu
15.km 44280 Kampus-MALATYA
b) Telefon ve faks numarası
: 0.422.341 12 36–0.422.377 32 83 /Faks:
0.422.341 12 37
c) Elektronik posta adresi
: ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1- Dopler Ultrason Cihazı 1 Adet,
2- Endovizyon Görüntüleme Sistemi 1 Adet
b) Teslim [yeri/yerleri]
: İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya
Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj
edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri
yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60
Takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu
15.Km İdari Bina Kat:6 Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu
Kampüs-Malatya
b) Tarihi ve saati
: 28.05.2019 Salı günü saat:10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. Firmalar, teklif ettikleri cihazda teknik şartnamede belirtilen özelliklerin tümünün
var olduğunu üretici firmanın orijinal teknik dökümanları ile belgelemek zorundadır. Dökümanlar
ile belgelenmemiş teknik özellikler sunan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.3. Endovizyon Görüntüleme Sistemi için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbı Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbı Tanı
Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbı Cihaz Satış, Reklam ve
Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.4.Satıcı firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgeleyecektir.(Teknik
personel sayısı, bakım onarım imkanları … vb.)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı
adresten satın alınabilir.
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale
dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare,
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
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8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim
günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4575/1-1

—— • ——

9. ETAP DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSTANBUL İL SINIRLARI
İÇERİSİNDE BULUNAN 107 ADET TAŞINMAZIN TEŞEKKÜLÜMÜZE
AİT HİSSELERİNİN SATIŞ İHALESİNİN İPTAL İLANI
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:
07.05.2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız; Mülkiyeti,
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 9. Etap Değerlendirme Çalışmaları kapsamında İstanbul
il sınırları içerisinde bulunan 107 adet taşınmazın Teşekkülümüze ait hisselerinin satış ihalesi
tekrar değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.
4527/1-1

—— • ——

DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE
2 KALEM LOKOMOTİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/237168
1 - İdarenin;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 2 Kalem Lokomotif Malzemesi
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 18.06.2019 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
4496/1-1
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İHALE İLANI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına Atık İşletme (Fiziksel Önişlem ve ATY
Üretim ) Tesisinin Yapılması ve Mevcut Depolama Sahasıyla Birlikte İşletilmesi İşi (20 Yıl Süre
İle) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 36. madde Kapalı Teklif Usulüne
göre ihale edilecektir.
Tahmin Edilen Bedel : 8.247.327,97-TL [Yıllık 161.818,28-TL (KDV hariç) kullanım
bedeli (2019 yılı için) + Elde edilecek brüt gelirlerin en az %3'ü olacak şekilde gelir payı (KDV hariç)
(20 yıl süre ile)]
Geçici Teminat : 247.419,84-TL
İhale, 28/05/2019 Salı günü Saat 15:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen
Salonunda yapılacaktır.
İhale dokümanı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde
görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KOŞULLARI
1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere
haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak
şarttır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekmektedir:
1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler (imza beyannamesi veya imza
sirküleri):
1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
1.2. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu.
1.3. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların
Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
1.5. Teknik yeterliğe ilişkin olarak benzer iş olarak kabul edilecek belgeler aşağıda
belirtilmiştir:
1.5.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde ihale tarihinden geriye doğru
son beş yıl içinde gerçekleşen tek bir sözleşme kapsamında, benzer iş olarak; en az 200 ton/gün

17 Mayıs 2019 – Sayı : 30777

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

atığı işleyecek kapasitede ön işlem (Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya
tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak
amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını icra
eden) tesisi kurmuş ve/veya işletmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
1.5.2. Ön işlem (Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik
özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa
uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını icra eden) tesisi
kapasitesini tevsik için iş deneyim belgesi, kapasite raporu, sözleşme, lisans belgesi vb. belgeler
sunulabilecektir.
1.6. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
1.6.1.İsteklinin 1.988.799,40-TL (Birmilyondokuzyüzseksensekizbinyediyüzdoksandokuz
TürkLirasıKırkKuruş) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri
nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu
sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması
zorunludur.
Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel
müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki
yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
1.6.2. İstekli tarafından;
1.6.2.1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
1.6.2.2. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda
düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest
meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarını tevsik etmek üzere; yapım işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince
onaylı suretleri sunulur.
Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları
ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin
toplamı dikkate alınır.
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Toplam cironun 4.971.998,50-TL (Dörtmilyondokuzyüzyetmişbirbindokuzyüzdoksan
sekizTürkLirasıElli Kuruş)’dan, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirilen işlerin parasal tutarının ise 2.983.199,10-TL (İkimilyondokuzyüzseksenüçbinyüz
doksandokuzTürkLirasıOnKuruş)’dan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini
sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması
zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve
bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir
ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Aday veya isteklinin,
ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.
Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile
birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate
alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş
hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif
kapsamında sunulması gerekmektedir.
1.7. SGK’dan alınacak ihale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine kadar borcu
olmadığına dair belge.
1.8. Vergi Dairesinden ihale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine kadar alınacak vergi
borcu olmadığını gösteren belge.
1.9. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi
birikmiş borcu bulunmadığı ve/veya haklarında tahsil davası açılmadığı hakkında Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığı’ndan ihale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine kadar borcu yoktur yazısı.
1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
3. İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.
İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı
İhale Şube Müdürlüğü’ne(Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara
Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
ilan olunur.
www.bursa.bel.tr
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Madde 1. Denizli İli Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve
mülkiyeti Belediyemize ait toplam 8.561,94 m² den ibaret 458 ada 2 parsel numaralı 1 adet
taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.
Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
Madde 3. İhale, 30.05.2019 Perşembe günü saat 14.15’de Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de
bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Madde 4. Muhammen bedel, 8.561.940,00-TL olup, geçici teminat tutarı 256.858,20 -TL
dir.
Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası
Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya
bedelsiz temin edilebilir.
Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00’e kadar Denizli Büyükşehir
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler
veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya
noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A. Gerçek Kişiler;
a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli
ikametgah belgesi
b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve
vekalet edene ait imza beyannamesi
d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
B. Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge.
c. Ticari sicil gazetesi ( Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)
d. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri.
e. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
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C. Ortak girişimler;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B)
maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş
ortaklığı beyannamesi,
Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

—— •• ——
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Samsun İli, Atakum İlçesi, 21h-2a pafta, 456 ada, 7 parsel üzerindeki 1170512 YİBF nolu
inşaatın denetimini üstlenen Gökçen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
İnşaat Mühendisi Tayfun ANKARALI (Denetçi No: 11168, Oda Sicil No: 10358) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 09.04.2019 tarihli ve
E.2019/322 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.12.2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Tayfun ANKARALI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan
kısmının yürütülmesi 10.05.2019 tarihli ve 107570 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.

—— • ——
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
17.04.2018 tarihli ve 68955 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Mahmut
YAŞAR (Denetçi No: 21281, Oda Sicil No: 64552) tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin
2018/2307 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 04.04.2019 tarihli ve
E.2018/2307-K.2019/761 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mahmut YAŞAR hakkında tesis edilmiş
olan idarî işlemin denetçi belgesi iptali ile ilgili olan kısmı 10.05.2019 tarihli ve 108429 sayılı
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
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İçişleri Bakanlığından:
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İçişleri Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru
süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Başvuru dosyaları (1 adet fiziki dosya ve 4 adet Flash Bellek içerisinde) Personel Daire
Başkanlığına teslim edilecektir.
Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak
müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Birimi
Erbaa Sosyal
ve Beşeri
Bilimler
Fakültesi

Bölümü
İletişim
Tasarımı
ve Medya

Anabilim Dalı/
Programı
İletişim Tasarımı
ve Medya

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Genel Gazetecilik alanında
doktora yapmış olmak.
İletişim, Radyo-Televizyon ve
Sinema, Reklamcılık, Medya,
Gazetecilik, Halkla İlişkiler,
Basın ve Yayın veya Grafik
Tasarımı alanlarından birinde
doktora yapmış olmak.

Erbaa Sosyal
ve Beşeri
Bilimler
Fakültesi

İletişim
Tasarımı
ve Medya

İletişim Tasarımı
ve Medya

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Erbaa Sosyal
ve Beşeri
Bilimler
Fakültesi

İletişim
Tasarımı
ve Medya

İletişim Tasarımı
ve Medya

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

—— • ——
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'ne 2547 Sayılı
Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8.
Maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün
statüde çalışacak Doçent alınacaktır.
Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
FAKÜLTE
: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BÖLÜM
: İktisat Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI
: Doçent
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1
ÖZEL KOŞULLAR: Pazarlık ve deneysel iktisat konularında çalışmış ve uluslararası
yayın yapmış olmak. Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve bu yayınlara atıflar
almış olmak. Ulusal veya Uluslararası kurumlarca desteklenmiş araştırma projelerinde yürütücü
veya araştırmacı olarak görev almış olmak. Lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimi
olmak.
Yükseklisans düzeyinde tez yürütmüş veya yürütüyor olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800, Bilkent
Ankara
4439/1-1
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümüne 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim
üyesi alınacaktır.
İLAN BAŞLAMA TARİHİ

: 17.05.2019

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 31.05.2019
Dr. Öğr. Üyesi İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans
Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.

İstenilen
Akademik
Fakülte

Bölüm

Personel

Sayı

Özellikler
Lisans eğitimini Grafik Tasarımı alanında ve

Güzel

Grafik

Sanatlar

Tasarımı

Fakültesi

Bölümü

Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimlerini Grafik

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tasarımı veya Sinema alanında tamamlamış
olmak

ve

Grafik

alanında

ders

deneyimine sahip olmak.
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma
Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki
şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir),
özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik
belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini,
kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını,
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir),
özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik
belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesini,
bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Genel Şartlar;
* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web
sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma
Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve
yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve
Uygulama Yönergesi uyarınca Doçentlik unvanını sözlü sınav sonucunda almayanlar için sözlü
sınav yapılacaktır.
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),
çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri
gerekmektedir.
* Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Fen Edebiyat

Moleküler Biyoloji ve

Fakültesi

Genetik / Genel Biyoloji

Fen Edebiyat
Fakültesi

Matematik / Topoloji

K/D

Açıklama
Sitogenetik ve Genotoksisite

Profesör

1

1

alanında çalışmalar yapmış
olmak.

Profesör

1

1

konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

Matematik / Cebir ve

Fakültesi

Sayılar Teorisi

Fakültesi

Adet

Konveks fonksiyonlar

Fen Edebiyat

Fen Edebiyat

Unvanı

Kimya / Fizikokimya

Bulanık esnek graflar
Doçent

1

1

konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

Profesör

1

1

Fizikokimya alanında
çalışmalar yapmış olmak.
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17 Mayıs 2019 – Sayı : 30777

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
08.05.2019 tarihli ve 30768 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan
ilanımız sehven hatalı/eksik çıkmıştır. Aşağıdaki gibi tekzib edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Lisans Eğitimini veya Doktorasını Anadili
Almanca

olan

olmak(Denklikleri

bir

ülkede

ile

beraber)

yapmış
,

veya

eşdeğerliliği olan bir merkezi yabancı dil
Meslek Yüksek
Okulu

*Mekatronik
*Otomotiv

Öğretim
Görevlisi

sınavından Almanca yeterliliği olmak şartları ALES 70
8

aranmaktadır.

YDS 80

*Makine Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü, Endüstri
Mühendisliği

Bölümü,

Otomotiv

veya

Mekatronik mezunu adaylar aranmaktadır.)
Lisans Eğitimini veya Doktorasını Anadili
Almanca olan bir ülkede yapmış olmak
(Denklikleri ile beraber) , veya eşdeğerliliği
olan bir merkezi yabancı dil sınavından

*İnternet ve Ağ
Meslek Yüksek

Teknolojileri

Öğretim

Okulu

*Elektronik

Görevlisi

Almanca

yeterliliği

4 aranmaktadır.

olmak

*Bilgisayar

şartları

Mühendisliği

Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Teknolojisi

Kimya

Mühendisliği

Bölümü,

ALES 70
YDS 80

Fizik

Mühendisliği Bölümü, Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü veya Ekonometri Bölümü
mezunu adaylar aranmaktadır.
*Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans
mezunu olmak,
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve
Diyetetik
Bölümü

Öğretim
Görevlisi

*Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında ALES 70
2

Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak,

YDS 80

*Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında
Doktora yapıyor olmak şartları aranmaktadır.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince
aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen bir adet profesör alınacaktır. İlgililerin;
a - 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b - Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 26. maddesinde
belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c - Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim
Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer
suretini ekleyerek 6 (Altı) - adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
3 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı
bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun
olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
5 - İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.05.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 31.05.2019

BİRİM /BÖLÜM
ANABİLİM/

Doktor
PROFESÖR

ANASANAT DALI/

DOÇENT

Öğretim
Üyesi

PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE KONTROL
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

ALANINDA DOÇENTLİK
1

DERECESİNE SAHİP OLMAK.
VERİ MADENCİLİĞİ
KONUSUNDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.

4529/1-1
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki
üniversite adresine şahsen yapılacaktır.
İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web
sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul
İktisadi İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Bölüm

Anabilim/
Bilim Dalı/
Program

Uzmanlık Alanı/
Aranılan Şartlar

Psikoloji
Bölümü

Psikoloji
Programı

Alanında Doktora Yapmış
Olmak

Kadro
Sayısı

Kadro
Unvanı

3

Prof., Doç.
Dr. veya
Dr. Öğr.
Üyesi

4

Prof., Doç.
Dr. veya
Dr. Öğr.
Üyesi

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik
Bölümü

Hemşirelik
Programı

Hemşirelik Esasları,
Hemşirelik Yönetimi,
Dahiliye Hemşireliği,
Çocuk Hemşireliği, Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Hemşireliği veya Cerrahi
Hastalıklar/Ameliyathane
Hemşireliği Alanların
Birinde Doktora veya Tıpta
Uzmanlık Yapmış Olmak

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve
Diyetetik
Bölümü

Beslenme ve
Diyetetik
Programı

Beslenme ve Diyetetik
alanından Alanında
Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve
Diyetetik
Bölümü

Beslenme ve
Diyetetik
Programı

Beslenme ve Diyetetik
alanından Alanında
Doktora Yapmış Olmak

1

Doç. Dr. veya
Dr. Öğr.
Üyesi

1

Prof., Doç.
Dr. veya
Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve
Diyetetik
Bölümü

Beslenme ve
Diyetetik
Programı

Beslenme ve Diyetetik,
Gastroenteroloji (Tıp),
Endokrinoloji ve
Metabolizma (Tıp), Tıbbi
Biyokimya, Tıbbi
Mikrobiyoloji, Tıbbi
Biyoloji ve Genetik, Gıda
Mühendisliği (Besin
Hijyeni veTeknolojisi)
Alanların Birinde Doktora
veya Uzmanlık Yapmış
Olmak

Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler
Bölümü

Radyoterapi
Programı

Radyoloji Uzmanı olmak
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NOT
Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak
adayların;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği
Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans
(Noter onaylı) Belgesi, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama
yazısı, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi,
Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini
kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet cd
veya flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına;
Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği
Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri
(Lisans (Noter onaylı) Belgesi, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi
veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört)
adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini
ekleyerek 4 (dört) takım dosya halinde veya 4 (dört) adet cd veya flaş bellek olarak
Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim
Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve
Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
• Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
• YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz.
• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde
üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
İrtibat-Başvuru Adresi:
Ankara Medipol Üniversitesi, Anafartalar Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. No: 2 06050
Altındağ ANKARA Tel: 0312-324 2411
4478/1/1-1

—— • ——
Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri
alınacaktır.
İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara
üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili
akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
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Fakülte/

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
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Anabilim Dalı/

Enstitü/
Yüksekokul
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Bilim Dalı/
Bölüm

Program

Koşullar

Kadro

Kadro

Sayısı

Unvanı

Hemşirelik Lisans Mezunu Olmak
Hemşirelik

Hemşirelik

veya Hemşirelik Programında

Bölümü

Programı

Tezli Yüksek Lisans Yapıyor

1

Araş.
Gör.

veya Yapmış Olmak
Beslenme ve Diyetetik Lisans

Sağlık

Beslenme ve

Beslenme ve

Mezunu Olmak veya Beslenme ve

Bilimleri

Diyetetik

Diyetetik

Diyetetik Programında Tezli

Fakültesi

Bölümü

Programı

Yüksek Lisans Yapıyor veya

1

Araş.
Gör.

Yapmış Olmak
İktisadi İdari

Psikoloji Lisans Mezunu Olmak

ve Sosyal

Psikoloji

Psikoloji

veya Psikoloji Programında Tezli

Bilimler

Bölümü

Programı

Yüksek Lisans Yapıyor veya

Fakültesi
Meslek
Yüksek Okulu
Meslek
Yüksek Okulu
Meslek
Yüksek Okulu
Meslek
Yüksek Okulu
Meslek
Yüksek Okulu
Meslek
Yüksek Okulu
Meslek
Yüksek Okulu
Meslek
Yüksek Okulu
Meslek
Yüksek Okulu

1

Araş.
Gör.

Yapmış Olmak
Dişçilik
Hizmetleri
Bölümü
Dişçilik
Hizmetleri
Bölümü

Ağız ve Diş
Sağlığı Programı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu
olup en az Tezli Yükseklisans
yapmış olmak

Ağız ve Diş

Hemşirelik mezunu olup en az

Sağlığı Programı

Tezli Yükseklisans yapmış olmak

Dişçilik

Diş Protez

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu

Hizmetleri

Teknolojisi

olup en az Tezli Yükseklisans

Bölümü

Programı

yapmış olmak

Dişçilik

Diş Protez

Hizmetleri

Teknolojisi

Bölümü

Programı

Tıbbi Hizmetler

Ameliyathane

ve Teknikler

Hizmetleri

Bölümü

Programı

Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
Bölümü
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu olup

Programı

Diyaliz Programı

Tıbbi Hizmetler
Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu olup en az
Tezli Yükseklisans yapmış olmak

Anestezi uzmanlığı yapmış olmak

Bölümü
ve Teknikler

Tezli Yükseklisans yapmış olmak

Anestezi

Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler

Hemşirelik mezunu olup en az

Programı
Anestezi

2

1

2

1

3

1

Tıp Fakültesi, Hemşirelik mezunu
olup en az Tezli Yükseklisans

2

yapmış olmak
İç Hastalıkları alanında uzmanlık
yapmış olmak

1

Tıp Fakültesi, Hemşirelik mezunu
Diyaliz Programı

olup en az Tezli Yükseklisans
yapmış olmak

2

Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 114
Tıbbi Hizmetler
Meslek
Yüksek Okulu

ve Teknikler
Bölümü
Tıbbi Hizmetler

Meslek
Yüksek Okulu

ve Teknikler
Bölümü

İlk ve Acil
Yardım Programı

İlk ve Acil
Yardım Programı

Terapi ve
Meslek
Yüksek Okulu

Rehabilitasyon
Bölümü

Programı

ve Teknikler
Bölümü

Programı

ve Teknikler
Bölümü

Meslek

Programı

Bölümü

Programı

Optisyenlik
ve Teknikler
Bölümü

Programı

Tıbbi Hizmetler
Meslek

mezunu olup en az Tezli

Öğr.
3

Yükseklisans yapmış olmak

Burun Boğaz uzmanlığı yapmış

Bölümü
Tıbbi Hizmetler

Meslek

olup en az Tezli Yükseklisans

Tıbbi Hizmetler
Meslek

Programı
Tıbbi
Görüntüleme

yapmış olmak

Hastalıkları uzmanlığı veya
Optisyenlik alanında Tezli

Gör.

Öğr.
2

Fizik alanında Tezli Yükseklisans
yapmış olmak

Radyoloji veya Radyoterapi

Gör.

Öğr.
1

Teknikleri
Programı

Gör.

Öğr.
2

uzmanlığı yapmış olmak
Tıp Fakültesi mezunu olup
Radyoloji veya Radyoterapi

Gör.

Öğr.
2

uzmanlığı yapmış olmak

Gör.

Tıbbi
Görüntüleme

ve Teknikler
Bölümü

Gör.

Öğr.
2

Tıp Fakültesi mezunu olup

ve Teknikler
Bölümü

Gör.

Öğr.
1

Radyoterapi
ve Teknikler

Gör.

Yükseklisans yapmış olmak

Tıbbi Hizmetler

Yüksek Okulu

yapmış olmak

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz
Optisyenlik

ve Teknikler

Meslek

Yüksek Okulu

Öğr.
2

Tıp Fakültesi, Odyoloji mezunu
Odyometri

Tıbbi Hizmetler

Yüksek Okulu

olup en az Tezli Yükseklisans

Gör.

olmak

Tıbbi Hizmetler

Yüksek Okulu

Tıp Fakültesi, Hemşirelik mezunu

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak
Odyometri

Meslek

Yüksek Okulu

Tıp uzmanlığı yapmış olmak

Öğr.
1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıbbi Hizmetler

Yüksek Okulu

Tıp Fakültesi mezunu olup Acil

Fizyoterapi

Meslek
Yüksek Okulu
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Teknikleri
Programı

Fizik alanında Tezli Yükseklisans
yapmış olmak

Öğr.
1

Gör.
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Tıbbi

Tıbbi Hizmetler

Mikrobiyoloji veya Biyokimya

Meslek
Yüksek Okulu

Laboratuvar
ve Teknikler

Yüksek Okulu

Kimya alanında Tezli

Laboratuvar
ve Teknikler
Teknikleri

Bölümü

Öğr.
1

Yükseklisans yapmış olmak

Gör.

Programı

İnşaat Bölümü

Teknolojisi
Programı

İnşaat Mühendisliği mezunu olup
Tezli Yükseklisans yapmış olmak

Bilgisayar

Bilgisayar

Bilgisayar, Elektrik Elektronik

Teknolojileri

Programcılığı

Mühendisliği alanlarında Tezli

Bölümü

Programı

Yükseklisans Yapmış olmak

Meslek

Gör.

Tıbbi

İnşaat
Yüksek Okulu

Öğr.
2

Yapmış Olmak

Programı

Meslek

Meslek

Alanında Uzmanlık veya Doktora

Teknikleri

Bölümü

Tıbbi Hizmetler
Yüksek Okulu
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Öğr.
3

Gör.

Öğr.
3

Gör.

İSTENEN BELGELER
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon
Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması
halinde aslı gibidir yapılır)
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
• Doktora Öğrenci Belgesi
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Çalışma Belgesi
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış
olanlar getirecekler)
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu
Belirten Belge
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
İrtibat-Başvuru Adresi:
Ankara Medipol Üniversitesi, Anafartalar Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. No: 2
Altındağ ANKARA

Tel: 0312-324 2411

4478/2/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Tarım Şûrası Yönetmeliği
–– Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

1
4
5
6
7
8
12
15
19
23

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/8, K: 2019/26 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/9, K: 2019/27 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2019 Tarihli ve 2016/35009 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2019 Tarihli ve 2014/4187 Başvuru Numaralı Kararı

26
32
38
72

NOT: 16/5/2019 tarihli ve 30776 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
79
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
80
c - Çeşitli İlânlar
94
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
155

