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YÖNETMELİKLER

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin organlarına, organlarının görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline iliş-

kin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ARÜLAB/Laboratuvar): Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Labora-

tuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini

merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Yaratıcı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak.

c) Üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye

aktarımını hızlandırmak.

ç) Üniversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak.
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d) Üniversite ile uluslararası araştırma kurumları ve diğer üniversiteler arasında ortak

araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla Üniversite ile yapılacak ortak

projeler için diğer araştırıcılara da çalışma imkanı sağlamak.

e) Araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etmek ve Merkezin amacına yönelik

bu araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak yürütülecek

projeler, Ardahan Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının

desteği ile yürütülen proje çalışmalarına gerekli görülen demirbaş malzemelerin merkeze dev-

redilmesi şartı ile öncelikli çalışma ortamı hazırlamak.

g) Ulusal veya uluslararası saygınlığı kabul edilmiş kuruluşlardan ödül almış ya da bu

kurumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırıcılara öncelikli çalışma ortamı hazırlamak.

ğ) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahıslardan gelecek analiz tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde laboratu-

varın olanakları ölçüsünde değerlendirmek.

h) Belirlenen esaslar çerçevesinde, tüm kullanıcılara açık bir araştırma ve uygulama

laboratuvarı oluşturmak.

ı) Üniversitede geliştirilen bilgi ve teknolojinin patent haklarının alınması ve gelirin

Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

i) Yöredeki çeşitli analizlerin laboratuvarda yapılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faali-

yetlerinden ve yönetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine; bir müdür yardımcısı,

müdür yardımcısının bulunmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından

başlamak üzere birisi, vekalet eder.

(3) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek; Merkezin yönetimiyle ilgili tedbirleri almak ve uygulamak.
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b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak.

c) Merkez kapsamında bulunan araştırma, geliştirme, uygulama, analiz birimlerinin

laboratuvarlarındaki araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması

yönünden her türlü tedbiri almak ve bunları uygulamak.

ç) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek

ve denetlemek.

d) Yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim

Kurulu kararıyla Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-

yulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

f) Görev alacak akademik, uzman ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte

hazırlayıp ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdürünün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli

öğretim elemanları arasından, en çok iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilir. Müdür yardımcıları, faaliyetlerin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmakla gö-

revlidir. Müdürün katılmadığı toplantılara müdür yardımcılarından biri başkanlık eder. Müdü-

rün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür

yardımcılarının görevi de sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye-

den oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten

üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite

dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme

yapılır.

(3) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez ile ilgili bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini,

çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; laboratuvarının yönetimi ve çalışması ile ilgili

kararlar almak.

b) Merkezin çalışma usulleri ile ilgili esasları belirleyerek Senatonun onayına sunmak.

c) Merkeze bağlı olarak çalışacak ARGE birimlerini, Uydu laboratuvarlarını ve bun-

lardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.
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ç) Müdürce hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

d) Müdürün önereceği konuları görüşüp karara bağlamak.

e) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

f) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun daimi üyeleridir.

Danışma Kurulu; daimi üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla

doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite

içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkez imkânlarından yararlanan akademik

birimlerin eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az

on, en çok yirmi kişiden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi gündeme getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygu-

lamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Ardahan ili ve civarındaki üreticiler, sanayi kuruluşları ve diğer kuruluşlarla Merkez

arasında iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek

ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Merkezin stratejik planının hazırlanmasına

yardımcı olmak.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danış-

ma Kurulu tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkez ile ilgili akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafın-

dan karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez Danışma Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GAÜNSUAM): Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı akademik birimlerce sürdürülen

yerel kalkınmaya yönelik eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek. Ülkemizi

ilgilendiren her konuda projeler üretmek, üretilen bu projelere işlerlik kazandırmak için her

türlü faaliyetlerde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel kalkınmayı ilgilendiren her konuda projeler üretmek, hazırlanacak projelere

yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

b) Üretilen projelere işlerlik kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri

kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle kamuoyuna duyurmak ve elde edilen

sonuçları yayınlamak.

c) Yerel kalkınmanın işlerlik kazanması için merkezi ve yerinden yönetim kuruluşları

ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla var olan problemler

üzerinde çalışmalar yapmak ve bunların çözüm yollarını araştırmak.

ç) Merkezin amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki ben-

zer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve bilim adamları ile

işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek.

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili yayınları takip etmek ve veri tabanı oluşturmak.

e) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırma-

larına destek olmak, arşiv, müze ve kütüphanelerde incelemelerde bulunmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar

hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayım

araçları vasıtasıyla yayınlamak.

g) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve dok-

tora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

ğ) Yerel ölçekte istihdam imkânları ve girişimciliği geliştirmek, küçük ve orta ölçekli

işletmeler ve sektörel altyapı imkânlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak, sonuçlarını

ilgili kuruluşlar, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yerel potansiyeli ha-

rekete geçirmek.

h) Sektörel yenilik imkânlarının ve bilgi düzeyinin geliştirilmesine öncülük etmek.

ı) Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Osmaniye gibi illerdeki kamu ve özel

sektör kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya ve istih-

damın geliştirilmesine ve sektörel gelişmelere ilişkin ortak projeler ve araştırmalar yapmak,

bağımsız projeler üretmek.

i) Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Osmaniye gibi illere ilişkin kalkınma,

istihdam, planlama ve yerel yönetim konulu yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yapıl-

masına öncülük etmek, desteklemek ve söz konusu tez çalışmaları için arşiv oluşturmak.

j) Yerel ve ulusal düzeyde, sektörel ve kentsel kalkınma ile yerel yönetimlere ilişkin

konularda, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları etkin biçimde izlemek, katılmak,

yerel kalkınma ve yerel yönetimlere ilişkin kurumsal hafızanın oluşturulmasına yönelik dokü-

mantasyon merkezi kurmak.
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k) Kalkınma ve yerel yönetimlere ilişkin olarak bağımsız veya ortaklaşa sempozyum,

panel, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

l) Üniversitenin stratejik plan hazırlama sürecine destek vermek.

m) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör kuruluşlarına kalkınma,

istihdam, kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması, marka şehir ve

kurumsal vizyon konularında hazırlanacak stratejik planlama sürecinde destek vermek ve iş-

birliği yapmak.

n) Merkezin çalışma alanına yönelik konularda kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sek-

tör kuruluşlarına, yerel yönetimlere danışmanlık yapmak, eğitim hizmeti vermek, seminer, kurs

ve benzeri etkinlikler ve sertifikasyon programları gerçekleştirmek.

o) Gaziantep ve çevresinde yatırım planlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlara akade-

mik, sosyo-ekonomik, kültürel ve benzeri düzeyde yatırım danışmanlığı yapmak.

ö) Yerel ve bölgesel kalkınma, istihdam ve yerel yönetimler ile ilgili çalışmalarda bu-

lunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak, ortak çalışmalar

yapılmasını sağlamak, yerel ölçekte yönetişim odaklı işbirliklerinin gelişmesine, çeşitlenmesine

destek olmak, gerektiğinde bu tür organizasyonlara öncülük yapmak.

p) Rektör ve Merkez Müdürünün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan

Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi

biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde süresi dolmadan

Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim

elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektör onayına

sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya

Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Vekâlet, altı aydan fazla olamaz. Merkez

Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.
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Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağ-

lamak için idari düzenlemeler yapmak.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile il-

gili gerekli önlemleri almak ve gereken görevlendirmeleri yapmak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurula başkanlık yapmak. Merkezin ça-

lışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet

raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı so-

nunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Ku-

rulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yap-

mak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu ko-

nularda gerekli önlemlerin alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve

Üniversite öğretim elemanları arasından en az beş üye olmak üzere Merkez Müdürünün öne-

risiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

yeni bir üye görevlendirilir.

(2)   Merkez Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.

(3) Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılarına müdür yardımcısı başkanlık eder.

Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü

durumlarda Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Yönetim Ku-

rulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile

karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

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

a) Merkez Müdürü ve Merkez Danışma Kurulu üyelerinin önerileri çerçevesinde Mer-

kezin çalışma programını hazırlamak, görüşmek, karara bağlamak ve yürütmek.

b) Merkez çalışmalarına ilişkin olarak Rektörlük ve Senatoya sunulacak esasları ve faa-

liyetleri hazırlamak.
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c) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Merkez ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşları ara-

sında kurulacak ortaklıklara ilişkin genel esasların yer alacağı protokol esaslarını belirlemek,

hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek, Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek adayları tespit etmek.

f) Merkez bünyesinde proje grupları ve benzeri alt grupların oluşturulması, adlandırıl-

ması, çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin kararlar almak.

g) Merkez bünyesinde oluşturulacak sektör proje gruplarında, görev alması öngörülen

öğretim elemanlarına ilişkin olarak uzmanlık alanlarının, bilimsel çalışma ve araştırmalarının

belirleneceği bir bilgi havuzu oluşturmak.

ğ) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek stratejik danışmanlık, eğitim ve seminerlerde

görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve ilgili sektör proje gruplarında gö-

revlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

h) Rektöre sunulmak üzere faaliyet raporlarını görüşmek ve hazırlamak.

ı) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırla-

mak.

i) Merkez bünyesinde görevlendirilecek idari personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

j) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, aşağıda belirtilen

kurum ve kuruluşlardan seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla ondokuz üyeden

oluşur:

a) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen altı

üye.

b) Diğer Üniversitelerden Gaziantep İli ve yerel kalkınma ile ilgili çalışmalarda bulunan

öğretim elemanları arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen en çok beş üye.

c) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan Merkez Yönetim Kurulunca önerilen

en çok beş üye.

ç) Üniversitenin idari personeli arasından seçilecek üç üye.

(2) Merkez Danışma Kurulu, üyelerinin süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üye-

nin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler ye-

niden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulunun Başkanı Rektördür. Rektör gerekli gördüğü hallerde Danışma

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
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(4) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Merkez Yönetim

Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişarî nitelikte görüş

ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık ça-

lışma planını görüşür. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en

az iki defa toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin temsil ettikleri kurumlar ile Merkez arasındaki

koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunun çalışmalarına sektörel, bölgesel, yerel ve kentsel geli-

şime ilişkin yaklaşım, değerlendirme ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Gaziantep

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu kapsamda yapı-

lacak harcamalarda harcama yetkilisi Rektör’dür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen

Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Rektör tarafından

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre görevlendirilecek personelce karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yö-

netim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim or-

ganlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ODİSMER): Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akademisyenlere, araştırmacılara, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kamu veya

özel sektör kurum ve kuruluşlarına yürütecekleri uygulamalı araştırma ve denemelerin plan-

lanması, yürütülmesi ve istatistiksel değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, araştırma ve

uygulama projeleri planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak.

b) İstatistik ve biyoistatistik ile ilgili konularda eğitim programları düzenlemek ve ser-

tifika programları açmak.

c) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile istatistik ve biyoista-

tistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları dü-

zenlemek, istatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel faaliyetlere destek olmak.

ç) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İstatistik ve biyoistatistik konularında üniversite mensuplarının ihtiyaç duydukları

analiz ve değerlendirmeleri yapmak.

b) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma ve incelemeler yapmak.

c) Eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara katılım belgesi, ba-

şarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenlemek.

ç) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma, etüt ve proje çalışmaları yapmak

ve yapanlara destek olmak.

d) Rektörlük ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri

doğrultusunda istatistik faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incele-

meler yaparak rapor ve projeler hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından uygulamalı istatistik, biyometri-

biyoistatistik alanında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile

görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez

Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma

alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının gö-

revleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün

görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, denetimini sağlamak ve Rektöre bilgi vermek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca

uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek.

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

törün onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, altı kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yar-

dımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi uygula-

malı istatistik, biyometri-biyoistatistik alanında çalışmalar yapmış, deneyimli ve Müdürün öne-

receği Üniversitenin kadrolu beş öğretim üyesi arasından, Rektör tarafından seçilerek görev-

lendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu

üyesi tekrar görevlendirilebilir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine, atan-

malarındaki usule uygun olarak Merkez Müdürünün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından

son verilebilir. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda ve Merkez Müdürünün daveti üzerine her

zaman toplanabilir. Yönetim kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma düzenini belir-

lemek ve çalışmalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

c) İlgili mevzuata uygun olarak telif ve patent hakları ile elde edilen gelirlerin dağıtım

şeklini belirlemek.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elamanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali

destek isteklerini karara bağlamak.

d) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

e) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzen-

leme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Merkez Müdürüne yetki vermek.

f) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı gibi konularda gerektiğinde ge-

çici ve sürekli çalışma grupları kurmak, Merkez Müdürünün önerilerini değerlendirerek bu

gruplarda görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde

yürütülmesini sağlamak ve verimliliği artırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisi ile Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, de-

netler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.
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Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 17/6/2009

tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Bütün araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her

türlü bilgisayar, yazılım, program, alet, ekipman ve demirbaşlar proje sonunda Merkezin de-

mirbaşına kaydedilir ve kullanım yerleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep

edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp

alınmayacağı ve alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organ-

ların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların gö-

revlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ODÜ-TUYAM): Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
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b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle iste-

yenlere Türkçe öğretmek; Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,

kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ama-

cıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştir-

mek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalış-

malar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler

hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve me-

zunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, ge-

rektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yurt dışında yaşayan Türkleri ve Akraba Toplulukları yurt içinde ve/veya yurt dışında

temsil eden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün zengin-

leşmesine katkıda bulunmak.

ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-

sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına, yaşadıkları topluma uyum sağlayabil-

meleri ve okullarında başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi öğretmek.

ı) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi

arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

i) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve

akademisyenlere Türkçe öğretmek.
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j) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla di-

ğer dillerden çeviriler yapmak.

k) Türkçe dil sınavları düzenlemek; Türkçe dil yeterlilik belgesi vermek.

1) Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konu-

larla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle gö-

revlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri,

öğretim görevlileri ve okutmanlar arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre için

görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

Müdür Yardımcısının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli ola-

nından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görev-

lendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması

halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanıl-

masından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli

bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve so-

nuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve

birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş

öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlen-

dirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye

görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli

gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü

toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çok-

luğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış

sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu

üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek.

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler ko-

nusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim planlamacısı

MADDE 12 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim

ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere

bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir.

Birimler

MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2014 Kasım Günsüzleri             Kılıç 

1200-26 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Aralık 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 29192 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/356 

KARAR NO : 2014/717 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 21/10/2014 tarih, 2013/356 esas ve 2014/717 karar 

sayılı ilamı ile sanık, Annaberdı oğlu 28/08/1979 doğumlu NAZMOHAMMAD 

AMANMOHAMMADI hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/2-3-4 ve 

CMK 223/8 maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş olup, 

sanığın adresinin tespit edilememesi ve tüm aramalara rağmen bulanamaması nedeniyle karar 

tebliğ edilememiştir  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

sanığın yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 

gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 

başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine 

aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem 

ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup ilan olunur. 

 10099 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2010/1499 

KARAR NO : 2011/1463 

Mahkememizin 29/11/2011 tarih ve 2010/1499esas 2011/1463 sayılı kararı ile hırsızlık 

suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 142/1-b,35/2,62,53/1-2-3,CMK 231/5-6,231/8 maddesi uyarınca 

HÜKMÜN ÇIKLANMASININ GERİ BRAKILMASINA dair verilen karar Ammar-Fatma oğlu 

23/04/1964 D.lu. Tunus uyruklu BORHANE HABOULA'nın yurt dışı adresine kararın 

gönderildiği ancak tebliğ edilemediğinden, 

1 - 7201 Sayılı Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden 

itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna 

başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, 

İlanen tebliğ olunur. 10100 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÖVME MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/159254 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 600 adet Biyel (dövme malzeme), teknik şartname ve 

resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 17/12/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

17/12/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10419/1-1 

—— • —— 
12 KALEM REFERANS STANDART KİMYASALI SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünde, ürünlerin analizinde kullanılmak üzere 12 kalem referans standart 

kimyasalı AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

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

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) 

numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 

0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

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

İhale tarihi 15 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 14:00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı 

zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 10485/1-1 
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200.000 ADET HM TİPİ PLASTİK DÜBEL (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/158656 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 200.000 adet HM Tipi Plastik Dübel (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 11/12/2014 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 200,00,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10445/1-1 

—— • —— 
65000 TİPİ YHT SETLERİ İÇİN 1480 ADET EKONOMİ SINIFI KOLTUK KILIFI VE 

1500 M2 HALI DEMONTAJ VE MONTAJ DÂHİL MALZEMESİNİN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/158972 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/1735   Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 24/12/2014 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. 

Bölge Müdürlüğü veznesinden 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. 10391/1-1 
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HİDROLİK, DİŞLİ VE GRES YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 

  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A - a) Dosya No : 2014/71 

b) Niteliği, türü ve miktarı : HİDROLİK, DİŞLİ VE GRES YAĞI ALIMI 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 16.12.2014 Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

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

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. : TR87 0001 5001 5800 

7287 7572 71 

  - Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 

9037 7120 4354 40 no’lu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 10389/1-1 
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AÇIK İHALE USULÜ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜLÜ YARDIMCILI TREYLER ARAÇ 

KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/155728 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : (488) 213 27 10 (6 Hat) 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.ayuruk@tpao.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Havuz 

Sistemi Kapsamında Arama, Üretim, Sondaj ve Kuyu 

Tamamlama Hizmetleri faaliyetlerinin hizmetlerinde 

çalıştırılmak üzere en az 2010 model ve üstü 10 adet 

Sürücü ve Sürücü Yardımcılı Treyler Araç Kiralama 

İşi - Açık İhale 

b) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

c) İşin süresi ve başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP - 

İKİ YIL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 23/12/2014   SAAT 14.00 

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; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluktan 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, standart forma uygun 

belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünde İsteklinin adına alınmış K1 

Yetki Belgesine sahip olması gerekir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her Türlü İş Makinaları Kiralama İşi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı 

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden 

satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 

MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 10308/1-1 
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MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ alımı 4734 

sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2014/160404 

Dosya no  : 1422085 

1 - İDARENİN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2     67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Martoperfaratör yedekleri : 7 kalem 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 (atmış) takvim günüdür.  

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 18/12/2014 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif B-150-25 ve B-150-29 no.lu resimlerdeki 

malzemeler bir bütün olup toplamda en düşük fiyat esasına göre diğer kalemler için ise en düşük 

fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18/12/2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10495/1-1 
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TOZ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : TOZ MASKESİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/160392 

Dosya no : 1422084 

1 - İDARENİN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toz maskesi : 992.000 adet 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip; 

 (992.000 ADET TOZ MASKESİ) 

2015 YILI TERMİN PLANI 

 ŞUBAT MAYIS AĞUSTOS KASIM 

 233.000 

Ad. 

258.000 

Ad. 

258.000 

Ad. 

243.000 

Ad. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 22/12/2014 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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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d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. CE belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Labaratuvarında yapılacak olan deneyler sonucu uygun olanlardan en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir.  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22/12/2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10496/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


