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YÖNETMELİKLER

Antalya Bilim Üniversitesinden:
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU AVRUPA

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Gü-

neydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkra-

sının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde ortaya çıkan çeşitli sosyal, ekonomik ve politik

konuları disiplinler arası bir yaklaşımla incelemek ve araştırmak ve bu konularda yapılacak
çalışmalar ve düzenlenecek çeşitli aktivitelerle Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmek.

b) Merkezin konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek, bilgi paylaşım ağlarının ge-
liştirilmesine katkıda bulunmak, sektörel ve akademik eğitim imkanı sunmak ve uluslararası
diyalog ve işbirliğini desteklemek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; 5 inci maddedeki amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faa-

liyetlerde bulunur:
a) Sosyal, ekonomik ve politik konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeylerde

konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
b) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, sosyal, ekonomik

ve politik alanlarda programlar, mesleki kurslar ve sertifika programları hazırlamak ve yürüt-
mek,

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi
veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak
çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak ve projeleri uygulamak
ve/veya uygulamaların takibini yapmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal, ekonomik ve politik alanlarda araştırma
yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik
iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

d) Üniversite bünyesinde çalışan akademisyenleri ve yüksek lisans ve doktora çalış-
maları yapan öğrencileri, ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal, ekonomik ve politik alan-
larda araştırmalar yapmaya özendirmek,

e) Ulusal ve uluslararası düzeylerde ortaya çıkan, Türkiye ve yakın bölgesini etkileyen
sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu konularda kapsamlı de-
ğerlendirmeler yaparak ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Ku-

rulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar
görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bu-
lunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden bi-
risi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında
olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona er-
diğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur.

Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez
Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllık süre için belirlenir. Süreleri dolan üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında gö-
revlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda
Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu
ile alınır.
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Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında bilgi, tecrübe

ve eser sahibi kişiler ve bilim insanları ile bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite için-
den veya dışından, istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından
Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Merkez
Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunluk aranma-
dan, Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararları istişari nitelik-
tedir.

(3) Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Merkez Danışma Kurulu
üyeleri bu süre sonunda yeniden üyeliğe seçilebilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve iş-

birliğini sağlamakla görevli Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile ilgili ko-
nularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Merkez Yönetim Kurulu

kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve
esasları, çalışma grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Merkez Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Antalya Bilim Üniversitesinden:
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı

Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; karşılaştırmalı hukuk alanını araştırmak, araştırma

sonuçlarını karşılıklı olarak paylaşmak, yabancı ülke hukuk sistemlerindeki temel kanunları,
yargı kararlarını ve bilimsel çalışmaları Türk hukukundaki muhtemel etkileri de gözetilerek
hukuk çevrelerine aktarmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşa-

ğıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzen-

lemek ve bunlara katılmak,
b) Karşılaştırmalı hukuk ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak

ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,
c) Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-

larla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
ç) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bulunduran çok dilli bir kütüphane

ve gerekli her tür tesisi kurmak ve arşiv oluşturmak,
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d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere
gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlar-
dan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi
amacıyla, düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini
açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yönelik olarak uluslararası hu-
kuk, karşılaştırmalı hukuk ve ulusal hukuk alanlarında, eğitim ve sertifika programları, kurslar,
seminerler, konferanslar planlamak ve düzenlemek ve ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara
katılmak ve katkı sağlamak suretiyle işbirliği yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

g) Uluslararası hukuk, karşılaştırmalı hukuk ve ulusal hukuk alanlarında, bölümlere
destek olacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak,

ğ) Türkiye ve yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlar ile Merkezin amaçlarına uygun
işbirliği yapmak,

h) Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yayınlar yaparak bilgi paylaşımını sağlamak,
ı) Karşılaştırmalı hukukta yeni gelişmekte olan hukuk alanlarına ilişkin araştırmalar

yapmak, güncel uygulamaları Türk hukuk çevrelerinin yararına sunmak,
i) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, sunmak, bu pro-

jelerde yer almak ve yürütmek,
j) Merkezin faaliyetlerini ve araştırma sonuçlarını kamuya sunmak, faaliyet alanları ile

ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları 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 Hukuk Fakültesinin görüşü ve Yönetim Kuru-

lunun önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından Rek-
tör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı
sorumludur.

(2) Müdür tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,
d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,
e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
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f) Merkeze gelecek danışmanlık taleplerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan konusunda
uzman olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen top-
lam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kuru-
luna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek,
ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla bir platform hazırlamak.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile Üni-
versite dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden
olmak üzere en az sekiz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Müdür tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanabilir. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde 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, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Antalya Bilim Üniversitesinden:
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Da-

nışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık

ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Tam zamanlı uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçek-

leştiren psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, psikologlar ve klinik psikologlardan oluşan tam
zamanlı ve kadrolu personeli,

f) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
g) Yarı zamanlı uzman: Merkezde duyulan gereksinim çerçevesinde belirlenen hizmetlere

tam zamanlı ve kadrolu olmaksızın ve yetkinlik düzeyine göre katkıda bulunan uzmanları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta öğrenciler ve Üniversite personeli olmak üzere Merkeze başvuran bütün bi-

reylerin psikolojik ve sosyal uyum düzeylerini arttırmalarına, problemlerini çözmelerine ve
kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,

b) Üniversite öğrencilerinin yaşamları boyunca eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal alan-
larda gelişmesi, karşılaştığı sorunlarla başa çıkması ve yaşamlarını daha fazla doyum alarak
sürdürmesi için profesyonel bir yardım süreci sunmak,

c) Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmesine
yardımcı olmak,

ç) Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca ortaya çıkabilecek olan çeşitli problemlere
yönelik önleyici ve gelişimsel çalışma ve uygulamalar sunmak,

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                            10 Temmuz 2017 – Sayı : 30120



d) Merkezin amaçları doğrultusunda broşür, bülten ve benzeri tanıtıcı ve bilgilendirici
yayınlar hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal reh-

berlik programları düzenlemek,
b) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,
c) Öğrencileri alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri riskli madde kullanımı ve

alışkanlıklarından korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak,
ç) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile eş güdüm içinde ça-

lışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrencileri sevk etmek ve bu öğrencilerin
izleme çalışmalarını yürütmek,

d) Üniversiteye yeni başlayan ve farklı programlarla Üniversiteye yeni gelen öğrencilere
yönelik olarak genel uyum çerçeve programı hazırlamak, öğrencileri sosyal destek kaynakları,
olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,

e) Öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunmak,
f) Merkezde çalışan personelin, mesleki gelişimleri için kongre, kurs, seminer ve ben-

zeri faaliyetlere katılımlarını desteklemek,
g) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik psikolojik

danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
ğ) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak,
h) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını

araştırmak, bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu tür hizmetleri
sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerekti-
ğinde müşavirlik hizmetleri vermek,

i) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak,

j) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkiliğini değerlendirmek üzere düzenli
aralıklarla bilimsel süreçler doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yapmak,

k) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayınlamak,
l) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe ka-

tılmak,
m) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak,
n) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik

hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar gö-
revlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi mü-
dür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Mü-
dürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı taktirde yerine
yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek,
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve programların yürütülmesini sağ-

lamak,
ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara

başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezde sunulan hizmetlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştiril-

mesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek,
f) Merkez çalışanlarının birlikte uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve

mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak,
g) Merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile bir-

likte Rektörlüğe bildirmek,
ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek,
h) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörün onayına sunmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu,
Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak top-
lanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmeler yapmak,
b) Müdürün ihtiyaç duyduğu konularda istişare niteliğinde görüş ve önerilerde bulun-

mak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2009/1199 
KARAR NO : 2010/1191 
DAVACI : K.H. 
KATILAN : ECE USTA, Hasan ve Özen kızı, 25/04/1987 ġĠġLĠ 

doğumlu, Merdiven Köy ġair ArĢi Caddesi Sahra aralığı 
Sokak Çoruh Apt No: 159 Göztepe Kadıköy/Ġstanbul 
adresinde oturur. 

HAKKINDA RESMĠ  
GAZETE ĠLE ĠLAN  
YAPILACAK OLAN 
HÜKÜMLÜ : GIVI VACHIRIDZE, Iraklı ve Meri oğlu, 15.01.1979 

Tbilisi (Tiflis) doğumlu, Tbilisi (Tiflis) C.Dadiani Str. No: 
287 Gürcistan adresinde nüfusa kayıtlı. Gürcistan VatandaĢı 

TUTUKLAMA : 28/06/2009, (Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 2009/153 
Sorgu sayılı müzekkeresi) 

TAHLĠYE TARĠHĠ : 15/10/2009 
SUÇ : Hırsızlık 
SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 26/06/2009 - Saat: 13.30 
SUÇ YERĠ : SöğütlüçeĢme Caddesi No: 115/A Altıyol Kadıköy 
KARAR TARĠHĠ : 22/12/2010 
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında mahkememizde yapılan duruĢma 

sonunda: 
Mahkememizin 2009/1199-2010/1191 sayı 22/12/2010 tarihli kararına iliĢkin 11/01/2017 

tarihli ek kararı ile 6763 sayılı yasa gereğince infazın durdurularak uzlaĢma iĢlemlerinin 
yapılmasına karar verilmiĢ olup, uzlaĢtırmacının Mahkememize vermiĢ bulunduğu 06/04/2017 
tarihli müzekkere ekindeki rapor ve uzlaĢtırma dosyası incelendi. 

GEREĞĠ DÜġÜNÜLDÜ: 
Mahkememizin 2009/1199-2010/1191 sayı 22/12/2010 tarihli kararı ile hükümlünün TCK 

141/1, 61, 62, 53 maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu 
kararın temyiz edilmeden 13/12/2014 tarihinde kesinleĢerek infaza verildiği, infaz sırasında 6763 
sayılı yasanın yayınlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle 11/01/2017 tarihli ek karar ile, hırsızlık 
suçuna iliĢkin 10 ay hapis cezasının infazının durdurulduğu, uzlaĢtırmacı görevlendirilmesinin 
talep edildiği, görevlendirilen uzlaĢtırmacı Taha ATĠK'in hükümlü Gıvı VACHIRIDZE'nin 
Türkiye de ikametgahının bulunmaması, bu nedenle de uzlaĢtırmanın sağlanamadığının 
bildirildiği dikkate alınarak, infazın durdurulması kararının kaldırılarak infazın devamına karar 
vermek gerekmiĢtir. 

Bu nedenle; 
Mahkememizin 2009/1199-2010/1191 sayı 22/12/2010 tarihli kararına konu hırsızlık 

suçuna iliĢkin 10 ay hapis cezasının infazının durdurulmasına iliĢkin ek kararın uzlaĢma 
sağlanamaması nedeniyle KALDIRILMASINA, bu cezaya iliĢkin ĠNFAZIN DEVAMINA 

Kararın hükümlüye tebliğine, 
Karar kesinleĢtiğinde 10 ay hapis cezasının infazı için infaz savcılığına müzekkere 

yazılarak infaz evrakların gönderilmesine karar verilmiĢ olup, 
Hükümlü GIVI VACHIRIDZE tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ olduğundan; 
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

Dosya üzerinden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek 
dilekçe veya mahkeme kaleminde zabta geçirilecek beyanla Ġstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleĢerek infaz 
edileceğine dair verilen karar Ġlan olunur. 4976 
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Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/471 

SANIK : GELA VERULĠDZE, Aftandıl ve Nana oğlu, 1974 

GÜRCĠSTAN doğumlu, 

SANIK : LADO KEKIEISHVILI, Hüseyin ve Nana oğlu, 1963 

GÜRCĠSTAN doğumlu, 

SUÇ : Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek 

veya Bulundurmak 

UYGULANAN  

KANUN MADDESĠ : CMK 231/8 

HÜKÜM ÖZETĠ : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedeniyle 5 Yıl 

Denetimli Serbestlik 

KARAR TARĠHĠ : 29/06/2015 

Yukarıda bilgileri yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adresilerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-31. maddeleri 

gereğince bu hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve 

tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 4974 

—— • —— 
Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO: 2016/554  

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı bulunan 02/03/2017 tarihli ilam ile 5237 Sayılı TCK.nun 155/2 maddesi gereğince sanık 

Birkan Koçak'ın 1 yıl 15 gün hapis ve 100,00 TL Adli para cezası verilen kararda mağdur 

Mahmut Ġlhan ve Havva'dan olma 20/07/1968 D.lu MURAT TELLĠOĞLU tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ mağdurun yokluğunda verilen mahkememizin 02/03/2017 tarih ve 2016/554 Esas 

2017/220 karar sayılı ilamı ile sanığın istinaf baĢvuru dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ 

olup, Ġlan olunur. 4975 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/303  

KARAR NO : 2016/450 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 07/10/2016 tarihli ilamı ile TCK. 332/1, TCK. 79/1.b maddesi gereğince Beraat ve 2 YIL 6 

AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Kasım ve AyĢe oğlu, 09/03/1997 doğumlu, Malatya, Pütürge, 

Pazarcık mah/köy nüfusuna kayıtlı VOLKAN TACAR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gerekçeli karar ve ek karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 4977 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

9 KALEM LABORATUVAR MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/340294 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü GüneĢ Enerjisi Enstitüsü 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü GüneĢ Enerjisi Enstitüsü 

Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 1234 - 1237 

ç) Belgegeçer : 232 388 6027 

d) E- Posta : gunesens@mail.ege.edu.tr / gunnur.kocar@ege.edu.tr 

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : 9 KALEM LABORATUVAR MALZEMESĠ ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar 

Cihazı Alımları 

  1 Adet TaĢınabilir Fotosentez Ölçüm Cihazı 

  1 Adet TaĢınabilir Yaprak Alan Ölçer 

  1 Adet Porometre 

  1 Adet Dijital TaĢınabilir Yaprak Su Potansiyel Cihazı 

  1 Adet GiriĢ Sistem Yaprak Analiz Sistemi 

  1 Adet Kök Görüntüleme Sistemi 

  1 Adet Tohum Sayma Makinası 

  1 Adet Toprak Nem Sıcaklık ve EC Ölçer 

  1 Adet Toprak pH Ölçer 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Bornova/ 

ĠZMĠR 

d) Teslim Tarihi : En geç 21.07.2017 Cuma günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Konferans 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 13/07/2017 PerĢembe günü - 13:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ―baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 

100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1.2.Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler 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 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 6168/1-1 
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15 KALEM OFĠS ELEKTRONĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/340312 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü GüneĢ Enerjisi Enstitüsü 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü GüneĢ Enerjisi Enstitüsü 

Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 1234 - 1237 

ç) Belgegeçer : 232 388 6027 

d) E- posta : gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr 

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : 15 KALEM OFĠS ELEKTRONĠK MALZEMELERĠ ALIMI. 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları 

  29 Adet Ġ7 BĠLGĠSAYAR 

  3 Adet Ġ5 BĠLGĠSAYAR 

  7 Adet AKILLI TAHTA 

  7 Adet PROJEKSĠYON CĠHAZI 

  7 Adet PROJEKSĠYON PERDESĠ  

  2 Adet 32" TELEVĠZYON 

  1 Adet TELEFON 7 LĠ SANTRAL  

  32 Adet YAZICI 

  1 Adet FOTOKOPĠ CĠHAZI 

  32 Adet TELEFON 

  1 Adet PLOTTER 

  1 Adet Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı 

  1 Adet Konumsal Analiz Eklentisi 

  1 Adet Uydu görüntüsü ĠĢleme Yazılımı 

  1 Adet A3 Yazıcı Alımı. 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Bornova/ĠZMĠR 

d) Teslim Tarihi : En geç 21.07.2017 Cuma günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Konferans 

Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 13/07/2017 PerĢembe günü - 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 

100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2.Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler 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 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 6169/1-1 

————— 

ĠPTAL ĠLANI 

07 Temmuz 2017 Cuma günü 30117 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ege Üniversitesi 

GüneĢ Enerjisi Enstitüsü’ne ait ―ĠKN: 2017/335893 - 9 KALEM LABORATUVAR 

MALZEMESĠ ALIMI‖ (6118/1-1) ihalesi ve ―ĠKN: 2017/336924 - 15 KALEM OFĠS 

ELEKTRONĠK MALZEMELERĠ ALIMI‖ (6122/1-1) ihaleleri iptal edilmiĢtir. 

 6167/1-1 
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KAROT BĠLGĠ BANKASI ĠÇĠN RAF SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karot Bilgi Bankası Ġçin Raf Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/340421 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya / 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 / 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 1 Adet Karot Bilgi Bankası Ġçin Raf 

Sistemi  

  (345 Blok, 9450 Palet Kapasiteli) 

b) Teslim [yeri/yerleri]   Ankara Ġli Sincan Ġlçesi Alcı Mah. 2024. 

Caddesinde Karot ArĢiv Binası 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren; imalat safhası öncesi 

Ankara Ġli Sincan Ġlçesi Alcı Mah. 2024. Caddesi 

adresine gidilerek hassas ölçümler 

gerçekleĢtirilecek. Yüklenici, imalata baĢlamadan 

önce projede bulunan tüm sistem ve elemanların, 

iĢinde yetkin proje müellifi tarafından düĢey 

yükler ve deprem yüklerine göre hesaplamalarını 

yaptıracak, hesap raporları ve üretim detaylarını 

Ġdareye sunacaktır. Ġdare onayı alındıktan sonra 

imalata geçilecektir. ĠĢin süresi Ġdare onayı 

alındıktan sonra 60 (altmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 21/07/2017 – 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir.  

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6172/1-1 



10 Temmuz 2017 – Sayı : 30120 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

SABĠT TANITIM NUMARALI MEYDAN/BULVAR/CADDE/SOKAK/KÜME EV 

LEVHALARI ÜRETĠMĠ VE MONTAJI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Adres ve Numaralama ġube Müdürlüğü’ne SABĠT 

TANITIM NUMARALI MEYDAN/BULVAR/CADDE/SOKAK/KÜME EV LEVHALARI 

ÜRETĠMĠ VE MONTAJI HĠZMETĠ alımı ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin  

A) Adresi : CUMHURĠYET BULVARI NO:1 Kat:4 KONAK / 

ĠZMĠR 

B) Telefon Numarası : 0 232 293 37 40 

     Faks Numarası : 0 232 293 37 43 

C) Elektronik Posta Adresi : hizmetalimlari@izmir.bel.tr 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin  

A) Niteliği, Türü ve Miktarı : 6 (ALTI) HĠZMET KALEMĠ 

B) ĠĢin Yapılacağı Yer : 28 (YĠRMĠSEKĠZ) ĠLÇE ĠLE ĠDARENĠN 

BELĠRLEYECEĞĠ YERLER 

C) ĠĢin Süresi : ĠĢin süresi, 

  ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) gündür. 

3 - Ġhalenin  

A) Yapılacağı Yer : ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SATINALMA 

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ODASI KAT: 4 

(Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Oda No: 430 

Konak/ĠZMĠR) 

B) Tarihi – Saati : 31.07.2017 - Saat:14:30  

C) Ġhale Usulü : 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan ―Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’inci 

maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet 

alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında 

karar’ın 17. maddesine göre Açık Ġhale Usulü ile. 

4 - ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI VE ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLE 

YETERLĠK DEĞERLENDĠRMESĠNDE UYGULANACAK KRĠTERLER: 

4.1. ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI VE ĠSTENĠLEN BELGELER: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4.ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

4.3.1 - ĠĢ Deneyim Belgeleri:  

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak; daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilmiĢ 

tek bir sözleĢmeye bağlı olarak sokak veya dıĢ kapı levhalarının üretimi, montajı veya Adres ve 

Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik Esasları doğrultusunda numarataj verilerinin arazide 

toplanarak sayısal haritalar üzerinde yol, bina verisi ile iliĢkilendirilmesi hizmet iĢleri ayrı ayrı 

veya bir arada kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanın görülmesi ve satın alınması 

7.1. Ġhale dokümanı Ġdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karĢılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak / ĠZMĠR) adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 6106/1-1 
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ÖLÇÜ PANOSU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Ölçü panosu 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/332510 

Dosya no : 1724498 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 - ZONGULDAK 

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

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ölçü panosu: 1 adet 

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

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı - 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 19.07.2017 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.07.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 6107/1-1 
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TTK MÜESSESELERĠ ĠHTĠYACI OLARAK ÇEġĠTLĠ CĠNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN 

DĠREĞĠ NAKLĠ HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

TTK MÜESSESELERĠ ĠHTĠYACI OLARAK ÇEġĠTLĠ CĠNS, BOY VE ÇAPLARDA 

MADEN DĠREĞĠ NAKLĠ HĠZMET ALIMI ĠġĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ 

ĠSTĠSNA KAPSAMINDA HER MÜESSESE ĠÇĠN AYRI, AYRI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR. 

Karadon Müessesesi 

Ġhale Kayıt no : 2017/332085 

Üzülmez Müessesesi 

Ġhale kayıt no : 2017/332114 

Amasra Müessesesi 

Ġhale Kayıt no : 2017/332162 

Armutcuk Müessesesi 

Ġhale kayıt no : 2017/332149 

Kozlu Müessesesi 

Ġhale Kayıt no : 2017/332132 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karadon Müessesesi için 17.700 m3 

  Üzülmez Müessesesi için 8.550 m3 

  Kozlu Müessesesi için 5.700 m3 

  Armutçuk Müessesesi için 4.000 m3 

  Amasra Müessesesi için 3.450 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları 

c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu 

ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın 

baĢlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini 

takip eden günden itibaren 10. (onuncu) güne karĢılık 

gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına 

veya TTK kömür havzasına geliĢi daha önce olsa dahi 

taĢıma süresi bu tarihten baĢlamak üzere hesaplanır. 

Yüklenici nakliyatın baĢlangıç tarihinden baĢlamak üzere 

teslim aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK 

Kömür havzasına nakledecektir. TaĢıma iĢi 30 Haziran 

2018 tarihine kadar bitirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Toplantı salonu ZONGULDAK 
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b) Tarihi ve saati: Karadon müessesesi  24/07/2017 Pazartesi  saat 15.00 

Üzülmez müessesesi  24/07/2017 Pazartesi  saat 15.00 

Kozlu müessesesi  25/07/2017 Salı  saat 15.00 

Amasra müessesesi  25/07/2017 Salı  saat 15.00 

Armutçuk müessesesi  25/07/2017 Salı  saat 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1- Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi  

j) Bu Ģartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler 

a) Ġstekliler, UlaĢtırma Bakanlığından alınmıĢ ve firmaya ait, ticari amaçlı taĢıma 

yapabileceğine dair Karayolları taĢıma belgesi (K, L, R vb)ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) Ġstekliler taĢıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek Ģekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taĢıma iĢi, bu 

listelerde belirtilen araçların dıĢında baĢka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) Ġstekliler, Karayolları taĢıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun Ģekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. TaĢıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 
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5 - Ġhaleye, Ģartnamemizdeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnamelerin her biri 200,00-TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, Karadon ve Üzülmez, Müessesesi Direk nakli ihaleleri için 24.07.2017, saat 

15:00’e kadar, Kozlu. Amasra ve Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihaleleri için 25.07.2017, saat 

15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paĢa 67090 

Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 

gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taĢınacağı orman iĢletmesi belirtilen maden direklerin den; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman iĢletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman ĠĢletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taĢıma bedeli dahil Ģekilde, verilecektir. 

HER MÜESSESE AYRI BĠR ĠHALE KONUSU OLUP, ĠSTEKLĠLER HER 

MÜESSESE ĠÇĠN AYRI, AYRI TEKLĠF MEKTUBU VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

VERECEKLERDĠR. 

Her Müessese ihalesi içinde yer alan orman iĢletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek 

olup, her orman iĢletmesinden taĢınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne 

bağlanması esastır. Teklifler, Orman iĢletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. Ġstekliler 

birden fazla orman iĢletmesine teklif verebileceklerdir. Ġstekliler taĢıma iĢini yapmak istedikleri 

Orman iĢletmesi veya Orman ĠĢletmeleri için teklif verecek olup,‖Birim fiyat teklif Cetveli‖nde 

yer alan tüm orman iĢletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

Ġstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları TaĢıma belgesindeki ―Ġstiap Haddi‖ni dikkate 

alarak yapacaklardır. Ġsteklinin taĢıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 6108/1-1 
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HAM FABRĠKA YIKAMA, KĠREÇ OCAĞI, FĠLTRELER VE ġERBET ARITIM 

ĠSTASYONLARINDA KAYNAK ĠġLERĠ HĠZMET  

ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ham Fabrika Yıkama, Kireç Ocağı, Filtreler ve ġerbet Arıtım Ġstasyonlarında Kaynak 

ĠĢleri hizmet alımı iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt numarası : 2017 / 332830 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mh. ġeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ 

Konya 

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 734 59 30 - 36, 0 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Ham Fabrika kısmında bulunan; Yıkama 

Dairesi, Kireç Ocağı, Filtreler ve ġerbet Arıtım 

istasyonlarına ait muhtelif yerlerde demontaj - montaj ve 

tamir kaynak iĢleri‖ iĢidir. (Ayrıntılı bilgi teknik Ģartname 

ve eklerindedir.) (±%10 toleranslıdır.) 

b) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21/07/2017 - Saat: 14:30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı, Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 118,00 TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler yapılacak iĢleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale edilen istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 6110/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: 

SÖZLEġMELĠ BĠLĠġĠM PERSONELĠ SINAV GĠRĠġ DUYURUSU 

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı, Bilgi 

ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem 

Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavı'nda alınan KPSS puanının yüzde yetmiĢi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 

adayın KPSS puanı 70 (yetmiĢ) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi 

puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlıdan baĢlanarak sözleĢmeli biliĢim personeli pozisyonunun 5 (beĢ) katı aday 

arasından, BaĢkanlığımızca gerçekleĢtirilecek sözlü sınav baĢarı sırasına göre yapılacak 

yerleĢtirme ile 8 (sekiz) SözleĢmeli BiliĢim Personeli alınacaktır. BaĢvuruda bulunan adaylardan 

Ģartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir. 

I. BAġVURU ġARTLARI 

A - GENEL ġARTLAR(NĠTELĠKLER) 

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel Ģartları haiz olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt 

dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleĢme ücretinin 2 katı 

ödenecek pozisyonlardan biri için baĢvurabileceklerdir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleĢmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek 

suretiyle iĢçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri 

zorunludur. 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiĢ veya askerlik çağına gelmiĢ ise 

askerlik hizmetini yapmıĢ veya ertelenmiĢ veya yedek sınıfına geçirilmiĢ olmak, 

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, 

yoğun iĢ temposuna ayak uydurabilen ve takım çalıĢmasına yatkın olmak. 

g) Güvenlik soruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav 

sonucunda baĢarılı olan ve BaĢkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.) 
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B - ÖZEL ġARTLAR 

1.  KIDEMLĠ YAZILIM GELĠġTĠRME UZMANI (1 KiĢi - Tam Zamanlı - 3 Katı) 

AĢağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalıĢacak 1 (bir) kiĢi sözleĢmeli biliĢim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

Genel Nitelikler: 

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, 

Visual C#, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.) 

b) Web Tabanlı Uygulama (C#/ASP .NET) geliĢtirme konusunda en az 3 (üç) yıl 

deneyimli olmak, 

Tercih Sebepleri: 

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değiĢiklik 

kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, 

b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 

iki yazılım projesi geliĢtirmiĢ olmak ve bunu belgeleyebilmek, 

c) AĢağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olmak; 

- Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Developer 

- Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) 

ç) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP 

vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 

d) ĠliĢkisel veri tabanları ile uygulama geliĢtirmiĢ ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL 

bilgisine sahip olmak, 

e) GeniĢ ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliĢtirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliĢtirmiĢ olmak, 

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iĢ tecrübesine sahip olmak, 

g) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaĢam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak, 

h) Analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın ve iletiĢim becerisi yüksek olmak, 

ı) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilecek olmak, 

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak. 

j) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments 

(PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almıĢ olduğunu 

belgelemek. 

2. YAZILIM GELĠġTĠRME UZMANI (5 KiĢi – Tam Zamanlı – 2 Katı) 

AĢağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalıĢacak 5 (beĢ) kiĢi sözleĢmeli biliĢim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

Genel Nitelikler: 

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, 

Visual C#, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.) 

Tercih Sebepleri: 

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değiĢiklik 

kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, 

b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1 

(bir) yazılım projesi geliĢtirmiĢ olmak ve bunu belgeleyebilmek, 

c) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak, 

ç) ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak, 

d) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliĢtirici olarak çalıĢmak ve bunu 

belgelemek, 
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e) Frotend kütüphaneleri (örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım 

geliĢtirmiĢ olmak, 

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliĢtirme tecrübesine sahip olmak,  

g) ĠliĢkisel veri tabanları ile uygulama geliĢtirmiĢ ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL 

ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, 

ğ) GeniĢ ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliĢtirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliĢtirmiĢ olmak, 

h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iĢ tecrübesine sahip olmak, 

ı) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

i) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP 

vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 

j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaĢam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak, 

k) Analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın ve iletiĢim becerisi yüksek olmak, 

l) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilecek olmak, 

3. KIDEMLĠ AĞ VE SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ (1 KiĢi – Tam Zamanlı – 3 Katı) 

AĢağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalıĢacak 1 (bir) kiĢi sözleĢmeli biliĢim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

Genel Nitelikler: 

a) Bilgi iĢlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalıĢmıĢ ve tecrübe edinmiĢ 

olmak, 

b) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, Ġçerik filtreleme gibi 

güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi iĢlem merkezinde çalıĢmıĢ olmak, 

ç) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

d) SanallaĢtırma teknolojileri konusuna hakim olmak, 

e) DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim 

olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerini sahip olmak, 

f) Yerel Alan Ağ (LAN), GeniĢ Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu 

ve yönetimi iĢlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

ğ) Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak, 

h) IPV6 konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ı) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilmek, 

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, 

j) Analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın ve iletiĢim becerisi yüksek olmak, 

k) Hızlı öğrenme ve kendini geliĢtirme yeteneğine sahip olmak, 

Tercih Sebepleri: 

a) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

b) Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administator on Windows Server 2008 

ve üzeri sertifikaya sahip olmak, 

c) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya 

sahip olmak, 

ç) SanallaĢtırma konusunda; HyperV ve/veya VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak, 

d) CCNP sertifikasına sahip olmak, 
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4. AĞ VE SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ (1 KiĢi – Tam Zamanlı – 2 Katı) 

AĢağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalıĢacak 1 (bir) kiĢi sözleĢmeli biliĢim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

Genel Nitelikler: 

a) Bilgi iĢlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalıĢmıĢ ve tecrübe edinmiĢ 

olmak, 

b) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, Ġçerik filtreleme gibi 

güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi iĢlem merkezinde çalıĢmıĢ olmak, 

ç) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

d) SanallaĢtırma teknolojileri konusuna hakim olmak, 

e) DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim 

olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerini sahip olmak, 

f) Yerel Alan Ağ (LAN), GeniĢ Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu 

ve yönetimi iĢlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

ğ) Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak, 

h) IPV6 konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ı) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilmek, 

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, 

j) Analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın ve iletiĢim becerisi yüksek olmak, 

k) Hızlı öğrenme ve kendini geliĢtirme yeteneğine sahip olmak, 

Tercih Sebepleri: 

a) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya 

sahip olmak, 

b) SanallaĢtırma konusunda; HyperV ve/veya VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak, 

c) CCNA sertifikasına sahip olmak, 

II. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE TARĠHĠ 

a) BaĢvuru ilan metni 10.07.2017 – 08.08.2017 tarihleri arasında KOSGEB internet 

sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanacaktır.  

b) www.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan ―SözleĢmeli BiliĢim Personeli BaĢvuru 

Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıĢtırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen 

belgelerle birlikte en geç 08/08/2017 tarihi saat 17:00’a kadar KOSGEB BaĢkanlık Binası 

(Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad.No:66 P.K:06260 AltmıĢevler / MAMAK / ANKARA ) 

elden teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. 

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine baĢvurabileceklerdir. 

III. ĠSTENĠLEN BELGELER 

a) Fotoğraflı BaĢvuru Formu, 

b) Lisans diploması veya okul çıkıĢ belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) 

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

ç) Son altı ay içinde alınmıĢ Adli Sicil Belgesi, 

d) Detaylı ÖzgeçmiĢ, 
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e) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) baĢlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin biliĢim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi 

gerekmektedir.) 

f) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) baĢlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki 

güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),  

g) Her bir pozisyon için ÖZEL ġARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmıĢ olmalıdır), 

ğ) 2016 veya 2017 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz 

etmeyenlerin puanı yetmiĢ (70) kabul edilecektir.) 

h) Ġngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS 

vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların 

belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate 

alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir). 

IV. SINAVIN ġEKLĠ, KONULARI VE TARĠHĠ 

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aĢamalı yapılacaktır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini 

(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde 

adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel 

Ģartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel biliĢim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. 

Tecrübe ve bilgi istenen Ģartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir. 

ç) Sözlü-uygulamalı mülakat 14.08.2017 ile 16.08.2017 tarihlerinde KOSGEB BaĢkanlık 

(Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad.No:66P.K:06260 AltmıĢevler / MAMAK / ANKARA) 

adresinde yapılacaktır. 

d) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar 

baĢarılı sayılacaktır. 

e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde KOSGEB değiĢiklik 

yapma hakkına sahip olduğundan adayların www.kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri 

gerekmektedir. 

V. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

a) Genel ve özel Ģartları sağlayan ve usulüne uygun olarak baĢvuru yapan adaylardan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmiĢi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 

esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan baĢlanarak her pozisyon için ayrı 

liste oluĢturulacaktır. 

b) En yüksek puanlıdan baĢlanarak sözleĢme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beĢ) katı 

kadar aday mülakata çağırılacaktır. 

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 

bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir. 

ç) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ―www.kosgeb.gov.tr‖ internet sitesinde 

11/08/2017 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca 

yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

d) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan 

edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav 

sonucunda yeterli sayıda baĢarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boĢ 

kalması durumunda, BaĢkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun 

gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. 
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VI. SONUÇLARIN ĠLANI VE ATAMA 

a) BiliĢim personeli olarak atama yapılabilecek boĢ pozisyon sayısı 8 (sekiz)’dir. 

b) GiriĢ Sınavını kazanan adaylar baĢarı sırasına göre asil ve yedek olarak BaĢkanlığımız 

internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara 

ilandan itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın 

tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iĢ günü içerisinde adaylar sözleĢme imzalamak ve 

sözleĢmede belirtilen tarihte iĢe baĢlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta 

bulunacaklardır. 

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iĢ günü içerisinde 

BaĢkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 

mazeretini bildirmeyen veya sözleĢme imzaladığı halde sözleĢmede belirtilen tarihte iĢe 

baĢlamayan adaylar, hakkından feragat etmiĢ sayılır. 

ç) Asil adaylardan hakkından feragat etmiĢ sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan iĢe baĢlama iĢlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

VII. SÖZLEġME ÜCRETĠ 

Aylık brüt sözleĢme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleĢme ücret tavanının ÖZEL ġARTLAR baĢlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 

altında sözleĢme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 
 

POZĠSYON 

Aylık Brüt SözleĢme 

Ücreti Katsayı Tavanı 

Aylık Brüt SözleĢme Ücreti 

Tavanı 

KIDEMLĠ YAZILIM GELĠġTĠRME 

UZMANI  3 Katına Kadar 1 kiĢi brüt 14.061,81 'a kadar 

(1 KiĢi) 

YAZILIM GELĠġTĠRME UZMANI  
2 Katına Kadar 1 kiĢi brüt 9.374,54 'ya kadar 

(5 KiĢi) 

KIDEMLĠ AĞ VE SĠSTEM 

YÖNETĠCĠSĠ  3 Katına Kadar 1 kiĢi brüt 14.061,81 'a kadar 

(1 KiĢi) 

AĞ VE SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ  
2 Katına Kadar 1 kiĢi brüt 9.374,54 'ya kadar 

(1 KiĢi) 
 

VIII. DĠĞER HUSUSLAR 

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiĢ ise 5 

(beĢ) yıl süreyle geçerlidir.  

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday 

belirlenecektir.  

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme Ģartlarını taĢımadıkları halde sınava 

girip baĢarılı olan adaylarla sözleĢme yapılmayacaktır. SözleĢme imzalandıktan sonra, iĢe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taĢınmadığının anlaĢılması halinde ise 

sözleĢme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki iĢlem 

yapılacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 6171/1-1 



10 Temmuz 2017 – Sayı : 30120 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 
5531 Sayılı ―Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun‖ un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 
Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği‖ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 
çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç iĢleri 
endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 
uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aĢağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 
göre; 

A) SINAVA GĠRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 
ġARTLAR: 

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 
denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını yapmak ve yanında 
çalıĢtığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 
baĢarılı olmak koĢuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 09 Ağustos 2017 ÇarĢamba günü 
mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.  

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiĢ 
olmalıdır. 

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma 
çalıĢmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav baĢvuru formu, 09 
Ağustos 2017 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla 
gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav baĢvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 15 Ağustos 2017 Salı gününe kadar 
incelenecek, SMM sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve 
Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 18 Ağustos 2017 Cuma gününe kadar duyurulacaktır. 

d) SMM Sınavlarına aĢağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 
1- Mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 
2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında baĢarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 
e) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 25 Ağustos 2017 Cuma 

günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır. 
f) Sınav giriĢ belgeleri, adaylara 07 Eylül 2017 PerĢembe günü mesai bitimine kadar imza 

karĢılığı tebliğ edilecek veya baĢvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen 
adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir. 

g) Serbest meslek mensupluğu sınav giriĢ belgesiyle sınavlara girilebilecektir.   
B) SINAVLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 
a) Sınav günleri: 23 Eylül 2017 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav 

oturumu yapılacaktır. 
b) Sınav baĢlama saati: 09.30 
c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir 
saat süre olacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriĢ belgesinde belirtilen adres ve salonda 
d) Sınavların Ģekli: Çoktan seçmeli yazılı test  
e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 
fıkrasındaki konularda ağaç iĢleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 
(Kırk) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 
sorunun değeri 2,5 (Ġki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 
girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 
Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 

 6104/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.12/643 

Toplantı Tarihi ve No : 07.06.2017-341 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.06.2017-8281 ĠZMĠR 

Manisa ili Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi ile Ġzmir ili Menemen ilçesi Bağcılar 

Mahallesi arasında tespiti yapılan Köprünün 2863 sayılı kanun kapsamında kültür varlığı niteliği 

taĢıdığı ve bu nedenle 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili kurumların görüĢleri talep edilen Ġzmir 

2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurlu Müdürlüğünün 13.03.2017 tarihli ve 1014 

sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası, konuya iliĢkin iletilen ilgili kurum görüĢü yazıları; 

Müdürlük uzmanlarınca hazırlanan 06.06.2017 tarihli ve 744 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Manisa ili Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi ile Ġzmir ili Menemen ilçesi Bağcılar 

Mahallesi arasında tespiti yapılan Köprünün ―Ankaraboğazı Köprüsü‖ adı ile Kültür Varlığı 

olarak tescil edilmesine, yapı grubunun I. (birinci) grup olarak belirlenmesine, kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde sınırları belirlenen alanın köprünün korunma alanı olarak 

belirlenmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.07/650 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2017-343 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2017-8324 ĠZMĠR 

Manisa ili, Salihli ilçesi Kemer Mahallesinde tapunun 1772 parselinde Ģahıs mülkiyetinde, 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taĢıyan taĢınmaza iliĢkin 2863 

sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 13.03.2017 tarihli ve 1007 sayılı kurum görüĢü yazısı, iletilen kurum görüĢleri; 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2017 tarihli ve 780 sayı ile kayıtlı rapor okundu, 

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Manisa ili, Salihli ilçesi Kemer Mahallesinde, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 08.12.2016 tarihli ve 7395 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit 

sınırları içerisinde yer alan; tapunun 1772 parselinde kayıtlı taĢınmazın 2863 sayılı yasa 

kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak 

belirlenmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, tescilli taĢınmazda ve Yüksek Kurulun 05/11/1999 

tarihli ve 664 sayılı ilke kararına göre korunma alanında kalan taĢınmazlarda Kurulumuzdan izin 

alınmadan fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi. 

 6149/1-1 

————— 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.06/854 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2017-343 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2017-8332 ĠZMĠR 

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde tapunun 104 ada 13 parselinde Ģahıs 

mülkiyetinde, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taĢıyan 

taĢınmaza iliĢkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.01.2017 tarihli ve 337 sayılı kurum görüĢü yazısı, 

iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2017 tarihli ve 778 sayı 

ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Manisa ili, Kula ilçesi, Seyitali Mahallesinde, 02.02.1994 tarihli ve 3792 sayılı kararıyla 

onaylanan Koruma Amaçlı Ġmar Planı (KAĠP) sınırları içinde etkileme geçiĢ sahası içerisinde yer 

alan tapunun 104 ada 13 parselde kayıtlı taĢınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı 

olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, tescil fiĢinin 

onaylanmasına, tescilli taĢınmazda ve Yüksek Kurulun 05/11/1999 tarihli ve 664 sayılı ilke 

kararına göre korunma alanında kalan taĢınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına, karar verildi. 6150/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.02/775 

Toplantı Tarihi ve No : 07.06 2017-341 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.06 .2017-8289 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Atçılar, Mahallesinde Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılmıĢ olan antik yol güzergahı için 

5177 sayılı yasa ile değiĢik 2863 sayılı yasanın 7. (yedinci) Maddesi kapsamında Kurum 

görüĢlerinin istenildiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün16.03.2016 tarihli ve 1029 sayılı yazısı ve ekindeki kurum görüĢü sorulan antik yol 

güzergahı iĢaretlenmiĢ olan1 /25000 ölçekli Kurum görüĢü haritası ve alan 

koordinatları.kapsamında iletilen; Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 01.04.2016 

tarihli ve E.12947 sayılı yazısı, Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğünün 

29.03.2016/168.3-307 sayılı yazısı., Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü-Bergama Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü-Kadastro ve Mülkiyet ġefliğinin 01.04.2016 tarihli ve 711495 sayılı yazısı, Orman ve 

Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 10.04.2016 tarihli 

ve 238322 sayılı) yazısı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Etüd ve projeler Dairesi 

BaĢkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğünün 04..5.2016 tarihli ve 310-

1038/60454 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarihli yazısı, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğüne 

hitaplı yazılan 09.08.2016 tarihli ve 2827 sayılı yazısı ve ekindeki ve koordinat özet listesi.Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2016 tarihli ve E.433278 

sayılı yazısı ve ekindeki Coğrafi Bilgi Çıktısı ve koordinat değerleri ve Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 06.06.2017 tarihli ve 745 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor 

okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

 Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Atçılar, Mahallesinde bulunan, ekli haritada gösterilen 

arkeolojik alanın/tarihi yolun kararımız eki 1/10.000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği 

Ģekilde, I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve kararımız eki sit fiĢinin uygun 

olduğuna, karar verildi. 
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 6151/1-1 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz 2017 – Sayı : 30120 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.06/1841 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017-344 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017-8364 ĠZMĠR 

Ġzmir ili Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesi Sazlıca Mevkiinde bulunan alanın I (birinci) 

Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.02.2017 tarihli ve 800 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü 

haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 20.06.2017 tarihli ve 805 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda;  

Ġzmir ili Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesi Sazlıca mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 

1/5000 ölçekli paftada iĢaretlenen Ģekli ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil 

edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi.  
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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

ATAMA KARARI

2017/10469 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne İbrahim

EREN’in Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

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.


