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YÖNETMELİKLER

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordi-

nasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu

organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon

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; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin 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: Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden ar-

tırmak, akademik ve bilimsel faaliyetlerin proje anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,
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b) Proje döngü yönetimi konusunda bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak,

danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

c) Proje hazırlayan veya hazırlayabilecek öğretim elemanları, öğrenciler, üniversite bi-

rimleri ve üniversite dışı kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Üniversitenin yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje kaynaklarının doğru ve etkin

kullanımını sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına ve teknik destek ihalelerine bireysel veya

konsorsiyum ortağı olarak başvurmak,

e) Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje

girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek üzere çeşitli düzeylerde işbirliği ilişkileri kurmak,

ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

f) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında projeler geliştirmek ve yürütmek; işbirliği

ilişkisi kurulan işletmelere Ar-Ge faaliyetleri tasarlama, iş geliştirme ve girişimcilik konusunda

danışmanlık hizmeti sağlamak,

g) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi ku-

ruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların

ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka ve benzeri konularda

danışmanlık hizmeti vermek. Üniversitedeki araştırmacılar tarafından yapılan buluşların

patentleşme ve ticarileşme süreçlerini üniversite adına yürütmek,

ğ) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, üniversitede yeni-

likçi ve girişimci faaliyetler planlanmak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek

vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

a) Eğitim, danışmanlık ve destek programlarına yönelik faaliyetler:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını ara-

mak. Bu teklif çağrıları için proje hazırlamak isteyebilecek akademik birimler veya öğretim

elemanlarının desteğe ihtiyaç duyabileceği teknik konuları önceden tespit ederek gerekli ça-

lışma ve hazırlıkları yapmak, bilgilendirici materyaller hazırlamak,

2) Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin veya birimlerinin yürütücüsü olduğu

projelere proje hazırlama, başvuru, revizyon, yürütme, raporlama, denetleme ve sonlandırma

konusunda danışmanlık desteği vermek,

3) Kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel kuruluşlara

proje döngü yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti ve eğitim vermek,

4) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri proje yazma konusunda teşvik etmek, proje yaz-

ma eğitimleri vermek,
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5) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri üretmeye veya bu

projelerde yer almaya teşvik etmek,

6) Üniversite öğrencileri veya öğretim elemanları tarafından yenilikçi proje fikirlerinin

geliştirilmesini özendirmek amacıyla çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek,

7) Çeşitli kuruluşların proje teklif çağrılarına özel, farklılaştırılmış proje döngü yönetimi

eğitimleri vermek,

8) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, Ar-Ge ve yenilikçilik

kapsamında değerlendirilebilecek konular öncelikli olmak üzere, yeni çalışma konularını gün-

deme getirmek ve araştırmacıları bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek,

9) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yap-

mak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar

düzenlemek, tanıtım etkinliklerini koordine etmek,

10) Proje sonuçlarının ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent,

faydalı model, endüstriyel tasarım, marka vb. konularını üniversite adına yürütmek.

b) Tanıtım, bilgilendirme ve yayın faaliyetleri:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını tara-

mak, ilgili tüm öğretim elemanlarına ve birimlere duyurmak,

2) Proje döngü yönetimi konusunda rehber yayınlar hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak,

3) Proje teklif çağrılarının, etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin duyurulduğu, rehber

niteliğinde kaynakların paylaşıma sunulduğu bir web sitesi yayımlamak,

4) Üniversitede yürütülen başarılı örnek projelere ilişkin broşür, kitap ve benzeri ya-

yımlamak,

5) Merkez faaliyetlerini tanıtıcı broşür, bülten ve benzeri yayımlamak,

6) Araştırma ve uygulama projelerinin sonuçlarını içeren bilimsel çalışmaların yayım-

landığı dergi çıkarmak,

7) Üniversitenin yürütücü veya ortak olduğu projelerin sonuçlarının paydaşlar ve ka-

muoyu ile paylaşılması amacıyla etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak,

8) Üniversitenin sahip olduğu laboratuvar, cihaz ve diğer işbirliği kabiliyetlerinin sanayi

ile paylaşımının yapılmasına yönelik faaliyetler yapmak.

c) Proje geliştirme ve yönetimi faaliyetleri:

1) Üniversitede üretilen proje teklifi sayısının artması için öğretim elemanlarına ve öğ-

rencilere yönelik farkındalık yaratıcı atölye çalışması, bilgilendirme semineri ve benzeri et-

kinlikler düzenlemek,

2) Üniversitede üretilen çok-disiplinli projeleri teşvik etmek amacıyla bir forum oluş-

turmak, ilgili öğretim elemanlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemek,

3) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü

yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim

veya öğretim elemanlarına geri göndermek,
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4) Üniversite birimlerinin yürütücü olarak başvurduğu, ortak veya iştirakçi olarak yer

alacağı projelerin, sözleşme imzalanmadan önce metinlerini incelemek, üniversitenin yasal ve

mali yükümlülüklerini değerlendirmek ve ilgili birimlere bu konuda bilgi vermek,

5) Üniversitenin idari veya akademik birimleri tarafından sunulan çeşitli proje teklifle-

rinde, ilgili birimin talep etmesi durumunda projenin koordinatörlüğünü üstlenmek,

6) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje teklif çağrıları için proje yazmak, başvuru

sahibi olarak başvuruda bulunmak, kabul edilmesi durumunda projeyi yürütmek,

7) Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası, Avrupa

Birliği ve benzeri büyük uluslararası kuruluşlara proje teklifi hazırlamak, sunmak ve onaylan-

ması durumunda projeyi yürütmek. Söz konusu faaliyetler için konsorsiyum kurmak, çalışma

grupları oluşturmak,

8) Fon kaynağı kuruluşlara proje izleme ve değerlendirme konularında hizmet vermek,

9) Ulusal ve uluslararası proje yürüten kuruluşlara; proje yazımı, başvuru ve revizyon

süreçlerinin yönetimi, uygulama, izleme, denetim, raporlama ve sonlandırma gibi süreçlerin

tamamında veya bir kısmında sözleşme karşılığı hizmet vermek,

10) Üniversitede yürütülen projelerde; gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje

revizyon yönetimi ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimi konularında

destek sağlamak,

11) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör

olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak,

12) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.

ç) İşbirliği faaliyetleri:

1) Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde kurulan işbirliği ilişkileri kapsa-

mında üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları veya sivil toplum

kuruluşları ile ortak projeler üretmek ve yönetmek,

2) Yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ilişkileri

kurmak, söz konusu kuruluşlarda proje döngü yönetimi konusunda kurumsal kapasiteyi, eğitim

ve danışmanlık faaliyetleriyle desteklemek,

3) Üniversitede yürütülen projeler kapsamında üretilen bilgi ve tecrübelerin, proje so-

nuçlarının paydaşlarla paylaşılması için etkinlikler düzenlemek,

4) Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında proje girişimlerinin ortaya çıkmasını destek-

lemek amacıyla sanayicilerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştaylar organize etmek;

Üniversitenin Ar-Ge teknik alt yapı olanaklarının tanıtımını yapmak, sanayi kuruluşlarının bu

imkânlardan faydalanabileceği iş birliği programları tasarlamak,

5) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi,

Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak,
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6) Firmalara yönelik Ar-Ge projelerinin oluşturulması, yazılması, destek verecek aka-

demisyenlerin eşleştirilmesi ve işbirliğine yönelik sözleşmelerin oluşturulması.

d) Diğer faaliyetler:

1) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik ile buna benzer endekslerin hazırlanmasını

koordine etmek. Üniversitenin araştırma politikası ve stratejisinin hazırlanmasını koordine et-

mek. Üniversitede geçmişte yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan projelere ilişkin veri ta-

banları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayımlayarak,

ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak,

2) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü har-

cama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinal-

lerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek,

3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak,

4) Proje hazırlayan ve yürüten öğretim elemanlarının ve birimlerin işlerini kolaylaştır-

mak amacıyla bürokrasinin azaltıldığı bir iş akış modeli oluşturmak ve uygulamak,

5) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi ku-

ruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ti-

carileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka ve benzeri konularda da-

nışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetleri üniversite adına yürütmek,

6) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, üniversitede yeni-

likçi ve girişimci faaliyetler planlanmak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek

vermek. Bu endekslerin oluşumu için gerekli istatistiki verileri toplamak ve raporlamak,

7) Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen

ve öğrenciler tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Birimler

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesin-

tisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,
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b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak,

d) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerin Üniversitede

sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini

yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje

raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak,

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık ça-

lışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekâlet

etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi, Müdürün teklifi üze-

rine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görev sü-

resi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün Üniversi-

tenin öğretim elemanları arasından göstereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından seçilen

dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç

yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Ku-

rulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı

aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve

uygulanmasını sağlamak,

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde

yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak,

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki

projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak,

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak.
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Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından seçilen en çok üç öğretim üyesi ve Üniversite dışı kurum temsilcilerinden oluşur.

Danışma Kurulunda yer alacak Üniversite dışı kurum temsilcileri; Erzurum Ticaret ve Sanayi

Odasından bir temsilci, Kuzey Doğu Kalkınma Ajansından bir temsilci, Erzurum Valiliğinden

bir temsilci, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından bir temsilci, Doğu Anadolu Projesi

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından bir temsilci, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Baş-

kanlığından bir temsilci, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden bir temsilci,

KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden bir temsilci, üç sektör temsilcisi ve üç sivil toplum kuru-

luşu temsilcisi olmak üzere on yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunda temsil edilecek sek-

törler ve sivil toplum kuruluşları, ilgili yılın çalışma programında yer alan faaliyetlerin kapsa-

mına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

b) Merkezin, Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliği ilişkileri kurma girişimlerine destek olmak.

Birimler

MADDE 15 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere

gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları,

Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev

süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği

faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ve birimin

yürüteceği projelerden istihdam edilecek sözleşmeli personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 18 – (1) 12/8/2016 tarihli ve 29799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er-

zurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

26 Ekim 2017 – Sayı : 30222                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ol-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 43 üncü maddenin beşinci

fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan

öğrencilere talepleri halinde 51 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2016 29840

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2017 30044
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Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama

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

larının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Engelli: Bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden yeti yitimine sahip olan ve

toplumsal yaşama katılmada sosyal ve tutumsal bariyerlerle karşılaşan ve bu nedenlerle ay-

rımcılığa uğrayan bireyleri,

c) Merkez: Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Yalova Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

g) Uygulama ve araştırma: Bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak engellilikle ilgili

her türlü betimsel ve deneysel araştırmaların yapılmasını ve bunların sonuçlarının engellilik

merkezinde uygulanmasını,

ğ) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

h) Yeti yitimi: Bireylerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yetilerindeki fonksiyo-

nel yetersizliği,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İl, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek

ve çağdaş dünyanın beklentilerine uygun olacak şekilde hizmet sunmak,

b) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları, bölge ve ülke çapında, uluslararası

alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde, engellilerin yaşam ko-

şullarının iyileştirilmesi için her alanda araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek, engellilere

yönelik eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak,

c) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her türlü bilimsel

etkinliği gerçekleştirmek,

ç) Bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanların teminine katkı sağlamak,

d) Fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik rehabili-

tasyon çalışmaları planlamak ve uygulama merkezleri açmak,

e) Türkiye’nin temel ve üst sosyo-kültürel değerlerinden beslenen, engelliliğin bireysel

ve sosyal yönünü birlikte ele alan milli bir kuramsal engellilik modeli ve yaklaşımını engellilik

hareketleri ile birlikte geliştirmek ve uygulamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmada ayrımcılıkla karşılaştıkları bilincini

toplumun tüm katmanlarına yerleştirmek, bu konuda gerekli çalışma ve programları hazırla-

mak, kamuoyunu her türlü yazılı ve görsel iletişim araçları ile bilgilendirmek,

b) Engellilik olasılığına karşı tüm birey ve ailelerini yeterli bilgi ve bilinç seviyesine

ulaştırmak ve farkındalık geliştirmek için çalışmalar yapmak,

c) Engelli bireylerin sorunlarının çözümlenmesi, tedavi ve rehabilitasyon gibi hizmet-

lerin gereği gibi yerine getirilmesi için toplum nezdinde gönüllülük esasına dayalı çalışmaları

teşvik etmek, gerekli araştırmaları yapmak, programlar geliştirmek ve uygulamak,

ç) Engelli bireylerin topluma katılımını sağlamak ve onları üretken hale getirmek, en-

gellilerin istihdamına yönelik her türlü araştırma ve projeleri gerçekleştirmek, gerekli önlemleri

belirlemek, konuyla ilgili önerileri resmi ve özel kurum ve kuruluşlara bildirmek, engelli is-

tihdamını teşvik edici çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,

d) Engelliliği oluşturan sebepleri tespit edip, gerekli tedbirleri alarak bunların ortadan

kaldırılmasına çalışmak, bu yönde bilimsel araştırma ve uygulamalarla literatüre katkı sağla-

mak,

e) Engelli bireyleri olan ailelerin karşılaştığı zorlukları tespit etmek, bu konuda gerekli

araştırmalar yaparak ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,
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f) Engelli bireyleri olan ailelere ve sosyal çevrelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri

başta olmak üzere her türlü yönlendirici, bilgilendirici ve eğitici hizmetleri sunmak. Bu hiz-

metleri alan ailelerin ve sosyal çevrelerinin durumlarını takip etmek, gerektiğinde periyodik

özel ve grup çalışmaları yapmak, eğitim sonrası ihtiyaç durumunda katkı sağlamak,

g) Engelli bireyler için uygun tıbbi tedavi, eğitim ve rehabilitasyon olanaklarını tespit

etmek ve imkânlar ölçüsünde sunmak. Bu bağlamda yurt içinde ve dışında engelli bireyler ile

ilgili çalışmalar yapan her türlü kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak protokol hazırlamak

ve imzalamak,

ğ) Engelli bireyler için önerilen her türlü araştırma, tedavi, eğitim ve rehabilitasyon

hizmetlerini sunabilecek birimleri kurmak, bu birimlerin faaliyetini sürdürebilecekleri her türlü

arsa ve binaları temin etmek, kiralamak, tahsisleri kabul ederek gerekli imar ve inşa faaliyet-

lerinde bulunmak, bu birimleri yönetmek, işletmek ve işlettirmek,

h) Engellilerin araştırma, tedavi, eğitim ve rehabilitasyonu için oluşturulan birimlerde

yeterli sayıda uzman, teknik ve idari personel çalıştırmak, birimin çalışması için gerekli her

türlü araç-gereci temin etmek,

ı) Engelli bireyler için araştırma, tedavi, eğitim ve mesleki rehabilitasyon çalışmalarına

uygun her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak,

i) Engelli bireylere yönelik meslek edindirme programları hazırlamak ve uygulamak,

j) Bilimsel veya eğitsel toplantılar düzenlemek, karşılıklı uzman değişimi ve eğitimi

konularında gerekli çalışmaları yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

k) Engelli bireylere yönelik çalışma ve faaliyette bulunan her türlü kurum ve kuruluşun

kaliteli hizmet üretebilmesi için gerekli katkıları yapmak, kalitenin artması için "Toplam Kalite"

yönelimli programlar hazırlamak ve uygulamak,

l) Engelli bireylerin topluma katılımını engelleyen her türlü hukuki engelin, eşitlik ilkesi

başta olmak üzere, temel ilkeler doğrultusunda ortadan kaldırılması yönünde araştırmalar yap-

mak, gerekli çalışmaları yürütmek ve ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,

m) Engelli bireylerin hayatını zorlaştıran fiziki şartların iyileştirilmesi için gerekli araş-

tırmaları yapmak, bu konuda başta yerel yönetimler olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak, önerilerde bulunmak, planlamalar yapmak ve projeler geliştirmek,

n) Engelli bireylerin eğitim düzeyleri ile bağlantılı sosyo-ekonomik durumlarının dü-

zeltilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli çalışmaları yürütmek,

o) İl, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde engelli birey ve aileleri hakkında veri oluş-

turmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak, bilgileri güncellemek, bu bağlamda hem engelli

bireyi hem de aileyi her aşamada takip ve sorunlarının çözümüne katkı sağlamak,

ö) Engellilerin sorunlarına çözüm getiren her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve

geliştirmek,

p) Tüm vatandaşların gönüllü desteğini alarak engellilerin toplumsal hayata katılmala-

rını kolaylaştırmak, bu yönde gönüllü rehber ailelerin oluşumunu teşvik etmek ve destekle-

mek,
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r) Akademik eğitim ve çalışmalar kapsamında akademisyen ve öğrencilerin merkez

müdürlüğünce uygun gördüğü teorik ve uygulama eğitimlerini desteklemek,

s) Tüm bu faaliyet alanlarının gerçekleştirilmesinde engelli bireylerin toplumsal cinsiyet

farklılıklarını dikkate almak ve engelli kadınların çoklu ayrımcılık durumlarının giderilmesi

için çalışmalar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri

ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Müdür yardımcıları.

Merkezin çalışma birimleri

MADDE 8 – (1) Merkezin çalışma birimleri şunlardır:

a) Sosyal Çalışma Birimi,

b) Psikolojik Hizmet Birimi,

c) Aile Danışma Birimi,

ç) Özel Eğitim Birimi,

d) Teşhis, Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi,

e) AR-GE Birimi,

f) Yönetim Birimi,

g) Halkla İlişkiler, İletişim ve Tanıtım Birimi,

ğ) Fiziksel Çevre Birimi.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölümlerde görevli öğretim

üyeleri veya elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi

dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre görevinde yardımcı olmak üzere bir veya iki müdür yardımcısı, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda ye-

rine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
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ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak,

d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma

ve faaliyetleri yönlendirmek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve

kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek,

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin

hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirilmek üzere Danışma

Kuruluna sunmak,

g) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve

Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek,

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya

özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik

personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek,

ı) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kuru-

lunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği

adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz kişi olmak üzere toplam dokuz üye-

den oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri

üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan veya

ayrılmış sayılan üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere, yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar, konuyla ilgilenen aka-

demik ve idari personel arasından tespit edilir.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek ve karara bağlamak,

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-

tirenleri Rektöre sunmak,

c) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek,

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek,
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d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak,

e) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir temsilci, Yönetim

Kurulu tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek kuruluşlarının başkanları

veya görevlendirecekleri birer temsilci ile Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Çatışma

Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın ve Aile Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi müdürleri ya da görevlendirecekleri birer temsilci, ilgili fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ilgili anabilim dalları başkanları ile Yükseköğretim

Vakfı temsilcisinden oluşur. Vali ve Belediye Başkanı veya görevlendirecekleri temsilcileri de

bu toplantılara katılabilirler.

(2) Danışma Kurulunun başkanlığı Rektör veya görevlendirdiği rektör yardımcısı tara-

fından yürütülür.

(3) Danışma Kurulu toplantılarına gerekli görülen hallerde; il, bölge ve ülke genelinde

hizmet veren sağlık kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ile ilgili çalışma ve faaliyetlerde bu-

lunan kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir

defa toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarına Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar.

Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan Yönetim Kurulu, gerektiğinde Danışma Kurulunu top-

lantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.

Toplantıda alınan kararlar istişârî niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin hazırladığı her türlü araş-

tırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, uygulama ve geliştiril-

meleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, sağlık, eğitim, idari, teknik ve yardımcı hiz-

metler personeli ihtiyacı, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek ele-

manlarca karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ
BİRLİĞİ-KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-06)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MHG/2017-25)

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Mal-
zemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müs-
tahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuru-
luşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’in Ek-1’i ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 16/10/2017

Karar No : 2017/105

Konu : Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu

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

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/19 

KARAR NO : 2015/193 

Mahkememizin 24/06/2015 tarih, 2015/19 Esas ve 2015/193 karar sayılı ilamı ile 

Muhammed ve ġemse oğlu, 1983 Halep Doğumlu, HALĠD ġAHBANĠ, hakkında eĢyayı gümrük 

iĢlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu iĢlediği sabit olmakla 5607 Sayılı Kanun 3/1 (1-2. 

cümleler) md., TCK 62/1, 52/2 .md gereğince, sanığın 1 Yıl 4 Ay 10 Gün Hapis ve toplam 100,00 TL 

adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında TCK'nun 63. Maddesinin uygulanmasına, 

TCK'nun 51. Maddesi uyarınca, hapis cezasının ertelenmesine, suça konu eĢyaların TCK'nın 54. 

Maddesi gereğince müsaderesine sanığın yokluğunda karar verilmiĢ olup, tebliğden itibaren 7 gün 

içinde Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere Sanık Halid ġahbani'ye karar tebliğ edilememiĢtir. 

7201 sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 sonra 

kesinleĢeceği hususu ilan olunur. 8240 

————— 

ESAS NO : 2015/146 

KARAR NO : 2016/66 

Mahkememizin 17/02/2016 tarih, 2015/146 Esas ve 2016/66 karar sayılı ilamı ile Mustafa 

ve Fatma oğlu, 05/01/1987 Edlip doğumlu, ABDULLAH DANDAHCH hakkında Kaçakçılık 

Suçunun konusunu oluĢturan eĢyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol metanol ve 

alkollü içecekler olması suçunu iĢlediği sabit olmakla 5607 Sayılı Kanun 3/5, 3/10 (1-2. cümleler) 

md., TCK 62/1, 52/2 .md gereğince, sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve toplam 100,00 TL adli para cezası 

ile cezalandırılmasına, suça konu eĢyaların ve suçta nakil vasıtası olarak kullanılan 31 ES 416 

plakalı aracın ise TCK'nın 54. Maddesi gereğince müsaderesine sanığın yokluğunda karar 

verilmiĢ olup, tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere Sanık 

Abdullah Dandahch'a karar tebliğ edilememiĢ ve karar Katılan Yayladağı Gümrük Müdürlüğü 

vekili tarafından temyiz edilmiĢtir. 

7201 sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 sonra 

kesinleĢeceği hususu ilan olunur. 8241 

————— 

ESAS NO : 2015/124 

KARAR NO : 2015/194 

Mahkememizin 24/06/2015 tarih, 2015/124 Esas ve 2015/194 karar sayılı ilamı ile 

Muhammed ve Ġntizar oğlu, 1992 Damascuz doğumlu, HASAN BAHRĠ hakkında 5607 Sayılı 

Kanunun 3. Maddesinin birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak 

etmeksizin, bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, bu özelliğini bilerek, ticari amaçla taĢıma suçunu 

iĢledikleri sabit olmakla, 5607 Sayılı Kanun 3/5. 3/10 (1-2.cümleler) md.. I C K 62/1, 52/2 .md 

gereğince, sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve toplam 100.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

suça konu eĢyaların ve suçta nakil vasıtası olarak kullanılan 31 MA 140 plakalı aracın ise 

TCK'nın 54. Maddesi gereğince müsaderesine sanığın yokluğunda karar verilmiĢ olup, tebliğden 

itibaren 7 gün içinde Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere Sanık Hasan Bahri'ye karar tebliğ 

edilememiĢ ve karar diğer sanık Ġhab Madeli tarafından temyiz edilmiĢtir. 

7201 sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 sonra 

kesinleĢeceği hususu ilan olunur. 8242 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Ġdaremizce 26/09/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan; 

1 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parseldeki 

104.405,00 m2 

2 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Karagedik-Ġmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parseldeki 

2.200,00 m2 

3 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Karagedik-Ġmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parseldeki 

1.410,00 m2 

4 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Karagedik-Ġmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parseldeki 

954,00 m2 

5 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Virancık-Ġmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parseldeki 

1.000,00 m2 

6 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Virancık-Ġmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parseldeki 

1.000,00 m2 

7 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Virancık-Ġmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parseldeki 

1.000,00 m2 

8 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Virancık-Ġmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parseldeki 

1.000,00 m2 

9 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Virancık-Ġmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parseldeki 

1.693,00 m2 

10 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Virancık-Ġmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parseldeki 

1.253,00 m2 

11 - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Bursal-Ġmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parseldeki 

9.652,83 m2 

yüzölçümlü taĢınmazların satıĢ yöntemiyle özelleĢtirilmesi için 27/10/2017 Cuma günü 

saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 29/11/2017 ÇarĢamba günü saat 17.00’ye kadar 

uzatılmıĢtır. 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak 

hazırlanıp, 29/11/2017 ÇarĢamba günü, saat 17.00’ye kadar Ġdare’nin belirtilen adresine elden 

teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye intikal edecek teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA 

Tel: 0 312 585 84 47   Faks: 0 312 585 83 54 

www.oib.gov.tr 

 9282/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Avcılar Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU: 1- AĢağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Avcılar Firuzköy 

Mahallesi 243 DO IIb pafta 310 ada 6 parsel sayılı 313.32 m2 alanlı Belediyemiz malı taĢınmaz 

Ġmar Planında Konut + Ticaret alanında kalmakta olup, taĢınmaz 1.723.260,00 TL muhammen 

bedelle, (Bu satıĢından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koĢulu ile) 

2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve Ģartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla 

Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2 - SATILACAK TAġINMAZ MALIN 

ĠĢin Adı : Arsa satıĢı  

Ġlçe : Avcılar 

Mahalle : Firuzköy 

Niteliği : Arsa 

Ġmar durumu tasdik tarihi : 24/05/2017  

Pafta : 243DO IIb 

Ada : 310 

Parsel : 6 

Parsel alanı  : 313,32 m2 

Tasdik Tarihi/Ölçeği : 1/1000 

Meclis karar Tarih/No : 05.05.2017 tarih, 48 sayılı  

Tapu Kaydı : 25.04.2013/7872 yev. (tapudaki takyidatlar bilgisi 

dosyasında mevcut) 

Takdir Kom. Raporu : 03.08.2017 tarih, 55873207-752.01.03.E-3885/1455282 

sayılı rapor. 

Muhammen Bedeli : 1.723.260,00 TL 

Geçici Teminat Miktarı %3 : 51.697,80 TL 

Ġhale iĢtirak teminatı %5 : 86.163,00 TL 

Encümen karar/no : 19/10/2017 tarih, 579 sayılı karar. 

Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif 

Usulü  

Ġhale Ġlan ġekli : Gazete ilanı – Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu  

Ġhale Ġlan Adedi  : 2 defa 

Ġhale tarih ve saati : 09/11/2017 tarih, Saat:10.00'da 

ġartname ve ekleri  : Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL karĢılığında 

temin edilecektir.  

Ġlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa  

Ġhale komisyonu  

Toplantı yeri ve Ġhalenin  

yapılacağı yer adresi  : Belediye Encümeni, Avcılar Belediye BaĢkanlığı, 

Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi 

No:1/2 AVCILAR/ĠSTANBUL 
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3 - Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenilecek Belgeler: Ġhale ilan tarihinden sonara alınmıĢ 

belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, 

tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan 

evraklardan katılımcı sorumludur. 

A - Gerçek kiĢi olması halinde; 

1.T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile Ġkametgâh belgesi, adli sicil 

kaydı. (veya e-Devletten alınan nüfus kayıt ve yerleĢim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri.) 

2. Ġhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi. 

3. ġartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)  

4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz 

Ģartı aranır ve teyit yazılı.)  

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname, 

6. KesinleĢmiĢ Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden 

(yapılandırılmıĢ borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda 

alınmıĢ belge. 

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi 

bilgilerinin belirtilmesi) 

8. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile 

belgelenecektir. 

9. ġartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. 

10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

11. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi,  

B - Tüzel kiĢi olması halinde; 

1. Ġlgili Makamlarından alınmıĢ, faaliyet belgesi. 

2. ġirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname, 

3. Tüzel kiĢiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler. 

4. Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve 

Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi. 

6. ġartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. 

7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz 

Ģartı aranır ve teyit yazılı.) 

8. KesinleĢmiĢ Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden 

(yapılandırılmıĢ borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda 

alınmıĢ belge. 

9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi 

bilgilerinin belirtilmesi) 

10. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile 

belgelenecektir.  
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11. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

12. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 

C - Ortak GiriĢim olması halinde: 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, 

nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 

4 - Ġhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek Ģartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez. 

5 - Ġhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet Ġhale kanununda belirtilen niteliklere haiz 

olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale 

iĢtirak teminatını süresi içinde yatırmak Ģarttır. Ayrıca kanuni ikametgâh sahibi olması gereklidir. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyenler Ġkinci Ġhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, 

%3 geçici teminatını Avcılar Belediye BaĢkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat 

Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi Ģartı aranır.) 

ġartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu 

ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 09/11/2017 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar 

Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (Ġhale komisyonu) Ġhale 

komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. 

7 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, 

Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, Ġhaleye katılamaz. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satıĢ yapılmıĢ bulunur ise su satıĢ bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

8 - Bu iĢ için yapılmıĢ ilan bedelleri satıĢ bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli 

tarafından ödenecektir. 

9 - Bu satıĢ ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer 

giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

10 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

11 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde ve ġartnamede belirtildiği Ģekilde 

ihalelere katılamayacak olan Ģirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiĢ olsalar dahi 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - Ġhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satıĢ bedelini yatırmadıkları takdirde 

geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir. 

13 - Ġsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 

kabul edilmez. 

14 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıĢta ihale Ģartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

Ġlan olunur. 9278/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR AĞ YAZICISI VE GÜVENLĠ BASKI  

YÖNETĠM SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġzmir Deniz Ġkmal Grup Komutanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar ağ yazıcısı ve güvenli baskı yönetim sistemi kuruluĢça hazırlanan 

teknik Ģartnamesi ile yazıcılar Canon, Xerox ve HP markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markaları ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

istenilen markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9267/1-1 
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TAġINMAZLAR KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Eyüp Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Eyüp Belediyesine ait 48 adet tam, 1 adet hisseli olmak üzere Toplam 49 

adet taĢınmazın brüt 6.209 m2 ye karĢılık gelen (1, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 31, 33, 35, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80) nolu bağımsız bölümlerine 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 

36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 30 yıllığına sınırlı ayni hak tesisi verilmesi 

2 - Muhammen kira bedeli (30 yıllık) 2.880.000,00- TL 

3 - Geçici Teminat 86.640,00 TL 

4 - Ġhale 09.11.2017 PerĢembe günü saat 10:30'da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 

5 - Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6 - Müracaatlar en geç ihale saatine kadar ĠĢletme Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 

7 - ĠSTENĠLEN EVRAKLAR 

1) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kiĢiler için) 

2) Türkiye'de tebligat için adres beyanı 

3) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

4) Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belge 

5) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti. 

6) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmıĢ belge, 

7) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden son bir ay içerisinde 

alınmıĢ belge, 

8) Eyüp Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden son bir ay 

içerisinde alınmıĢ belge. 

9) Muhammen bedelin %3'ü oranında geçici teminata dair belge, 

10) Ġhale dosyası satın alındığına dair belge, (satın alındığını gösterir makbuz) 

11) Ġsteklinin kendisi veya en az %50 hisse ile ortak olduğu bir tüzel kiĢilik eliyle 

Türkiye'de 27.500 m2' den az olmamak üzere AlıĢveriĢ Merkezi iĢletmesine yönelik sınırlı ayni 

hak tesisi sözleĢmesi imzalamıĢ olmak. 9254/1-1 
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KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızın konveyör hatlarında kullanılmak üzere 200 mt 90’lık ve 200 mt 70’lik 

olmak üzere konveyör bant, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 02.11.2017 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel: 397 33 65 – 66 Faks: 397 33 71 – 74 9273/1-1 

————— 

KANDĠL SĠMĠDĠ KUTUSU, PROTOKOL HEDĠYE KUTUSU VE TAM BUĞDAY EKMEĞĠ 

KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamızda ve satıĢ mağazalarında kullanılmak üzere 15.000 Adet Kandil Simidi 

Kutusu, 5.000 Adet Protokol Hediye Kutusu ve 3.000 Adet Tam Buğday Ekmeği Kutusu teklif 

alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 02.11.2017 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel: 397 33 65 – 66 Faks: 397 33 71 – 74 9274/1-1 

—— • —— 
KUZEY MARMARA (ĠSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZĠ SICAK  

YEMEK HĠZMETĠ ALIMI ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Kuzey Marmara (Ġstanbul) 

Bölge Kan Merkezi’nin 1 (bir) yıl süre ile (hafta sonu, resmi tatil günleri hariç) her gün için 

verilecek 1 (bir) öğün ―Sıcak Yemek‖ hizmeti alımı ile malzeme dahil, yemek nakil, dağıtım ve 

sonrası hizmetleri ve/veya iĢleri idari Ģartname ve teknik Ģartnamede belirtilen hükümlere göre 

ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 150,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir. 

4 - Ġdari ve Teknik ġartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 -Firmaların tekliflerini en geç 20.11.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir/Ankara‖ adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri 

Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 20.11.2017 günü saat 15.00’da ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 

Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9270/1-1 
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AFYON VE ERZĠNCAN FABRĠKA MÜDÜRLÜKLERĠ’NĠN ―MAMUL  

ÜRETĠMĠNDE KULLANILMAK ÜZERE KARTON SEPARATÖR‖  

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü ―Afyon ve Erzincan Fabrika 

Müdürlükleri’nin mamul üretiminde kullanılmak üzere karton separatör alınması‖ iĢi Ġlanen 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/ 

AFYONKARAHĠSAR‖ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karĢılığında 

temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 Kasım 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih 

Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 23 Kasım 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 9280/1-1 

————— 

AFYON VE ERZĠNCAN FABRĠKA MÜDÜRLÜKLERĠ’NĠN ―AMBALAJ  

ATIKLARININ TOPLANMASI VE GERĠ DÖNÜġÜMÜ HĠZMETĠ‖  

ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü ―Afyon ve Erzincan Fabrika 

Müdürlükleri’nin Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri DönüĢümü hizmeti‖ iĢi Ġlanen kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/ 

AFYONKARAHĠSAR‖ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karĢılığında 

temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 Kasım 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih 

Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 21 Kasım 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 9281/1-1 
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2 KATLI TĠCARĠ BĠNA ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından: 

2 KATLI TĠCARĠ BĠNA ĠNġAATI yapım iĢi kapalı teklif alma açık ihale ve pazarlık 

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

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE 

SOKAK NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK 

KIZILAYI KONYA ġUBE BAġKANLIĞI 

b) Telefon ve faks numarası : + 90 332 351 42 13 / + 90 332 351 42 11 

c) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği internet adresi : https://kizilay.org.tr/IhaleIlanlari 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 

ZEMĠN KAT ĠġYERĠ ÜST KAT OFĠS ĠNġAATI 

Ayrıntılı bilgiye ĠLANLAR içinde yer alan ihale dokümanlarından ulaĢılabilir. 

b) Yapılacağı yer : KONYA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 

içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

ç) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 30.10.2018 tarihine kadardır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE 

SOKAK NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK 

KIZILAYI KONYA ġUBE BAġKANLIĞI binasında 

yapılacaktır. 

b) Tarihi ve saati : 14/11/2017 - 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. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılına ait) 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
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4.1.2. Ġmza sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde 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 iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. 

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

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri. 

4.3.1.1. Kamuda yapılan iĢler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında mimarlık 

hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inĢaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. ĠĢ 

deneyim belgeleri. 

4.3.1.2. Özel sektörde yapılan iĢler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında mimarlık 

hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inĢaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve isteklilerin 100 TL bedelle 

ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki 

TÜRK KIZILAYI KONYA ġUBE BAġKANLIĞI adresinden temin etmesi gerekmektedir. 

8 - Teklifler, 14.11.2017 tarihinde saat 14:00’a kadar ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU 

MEDRESE CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ġUBE 

BAġKANLIĞI adresine elden teslim edilecektir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 90 (doksan) takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Ġlan olunur. 9260/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK OTOMATĠK OCAK TELEFONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

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

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomatik Ocak Telefonu, 1 Kalem (50 Adet) 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢk. Muayene ve Tesellüm iĢleri ġb. Md. 

Tesellüm Ambarıdır. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe 

baĢlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 

günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: sözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 29.11.2017 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 952–TTK/ E-168 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, 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) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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g) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Teklif edilecek malzemeler için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmıĢ 

bir kuruluĢ tarafından tanzim edilmiĢ, Grup-1 M1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren 

ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların 

üzerinde geçerlilik tarihine iliĢkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale 

tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir kuruluĢça tanzim edilmiĢ ve 

teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification–QAN veya Atex 

sertifikasını düzenleyen kuruluĢun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak 

Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine iliĢkin belgeler, Ġdari ġartnamenin 7.3 Maddesine uygun 

olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluĢunun resmi 

web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife 

eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex 

sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) 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.  

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 

tamamı için %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(AĢkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karĢılığı 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29.11.2017 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No: 2 MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden Ġdaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - 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 sözleĢmesi düzenlenecektir.  

10 - 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. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

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 iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 9277/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, F21D21C1A-F21D21B4D pafta, 126 ada, 4 parsel 

üzerindeki 909234 YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Çizgi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin 

kuruluĢ ortağı Haydar KARAKUġ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1672, 

Oda Sicil No: 12950) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. Ġdare 

Mahkemesinin 15.09.2017 tarihli ve E.2017/1293 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin teminat 

alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile Haydar KARAKUġ hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemlerin 

yürütülmesi 19.10.2017 tarihli ve 25241 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 9263/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġlinde faaliyet gösteren 463 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip Ales Kentsel 

DönüĢüm ve Lab. Hiz. San. ve Tic. Ltd. ġti. Laboratuvarının, Laboratuvar Ġzin Belgesinin 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu 

alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleĢmesinin feshedilmesi ve Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz 

önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan 

sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları AĢir ÇÖLOĞLU (Kimya Mühendisi, Laboratuvar 

Denetçisi, Denetçi No: 16314, Sicil No: 18305), Yusuf Ziya AYDEMĠR (Yardımcı Teknik 

eleman) Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on 

ikinci fıkrası gereği Ales Kentsel DönüĢüm ve Lab. Hiz. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin ortakları olan 

Ahmet VASHAN ve Aziz VASHAN’ın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 19.09.2017 tarih ve 539/06 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 

alınan 18.10.2017 tarih ve 25535 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 

 9264/1/1-1 

————— 

14.10.2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda ―…Denetim 

sorumluluğunu üstlendiği 850289, 898303 ve 790649 YĠBF nolu yapılarda…‖ ifadesinin 

çıkarılarak yerine ―…Denetim sorumluluğunu üstlendiği 850289, 895303 ve 790649 YĠBF nolu 

yapılarda…‖ ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.10.2017 tarihli ve 25149 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9264/2/1-1 

————— 

14.10.2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda ―Denetim 

sorumluluğunu üstlendiği, 661254, 661532 ve 661541 YĠBF nolu …‖ ifadesinin çıkarılarak 

yerine ―…Denetim sorumluluğunu üstlendiği, 661524, 661532 ve 661541 YĠBF nolu …‖ 

ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.10.2017 tarihli ve 25250 sayılı Olur’u ile 

uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  9264/3/1-1 

————— 

14.10.2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda ―…Abdülkadir 

ATBĠNĠCĠ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 3251),…‖ ifadesinin çıkarılarak yerine 

―…Abdülkadir ATBĠNĠCĠ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32517),…‖ ifadesinin 

eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.10.2017 tarihli ve 25234 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  9265/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Tarihi: 18.10.2017     No: 7056 

• HAK SAHĠBĠ ġĠRKETLERĠN 

  ADI : 1) Transatlantic Exploration Mediterranean International 

Pty. Ltd. 

  2) Amity Oil International Pty. Ltd. 

• MERKEZ ADRESLERĠ : 1) 20 Howard St. Perth AUSTRALIA 6000 

   2) 2 nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 

Western AUSTRALIA 

• TEBLĠGAT ADRESLERĠ : 1-2) Ġran Caddesi Karum ĠĢ Merkezi No: 21 F Blok 

Kat: 5 No: 427   06680 Kavaklıdere/ANKARA 

• HAK TESĠSĠ YAPILACAK  

  ġĠRKETĠN ADI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86   06100 ANKARA 

• TESĠS VE TESCĠL EDĠLECEK 

  PETROL HAKKININ 

  MAHĠYETĠ : AR/AOI-TEM/K/F18-b4 pafta no’lu petrol arama 

ruhsatının dosyasında krokisi ve koordinatları 

belirtilen kısmı üzerinde; aĢağıda belirtilen hususun 

Türkiye Petrolleri A.O. lehine bir hak, Transatlantic 

Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. ve 

Amity Oil International Pty. Ltd. aleyhine birer takyit 

olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili. 

• MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 31.07.2017, 17.08.2017 ve 21.08.2017 

KARAR: 

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. ve Amity Oil 

International Pty. Ltd.’nin Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illeri dahilinde müĢtereken sahip oldukları 

AR/AOI-TEM/K/F18-b4 pafta no’lu arama ruhsatının müracaat dosyasında krokisi ve 

koordinatları belirtilen kısmı üzerinde; 

―Taraflar arasında imzalanan 24 Mayıs 2017 tarihli SözleĢme ve eklerinde belirtildiği 

üzere AR/AOI-TEM/K/F18-b4 pafta numaralı arama ruhsatnamesinin koordinatları belirtilen P2 

ve P3 alanları üzerinde yapılacak her türlü petrol faaliyeti masrafının tamamının TP tarafından 

karĢılanması mukabilinde, mezkûr ruhsatın söz konusu bölümünde TP tarafına %100 hak tesisi 

kurulması‖ 

hususunun tarafların aralarında imzaladıkları 24.05.2017 tarihli ―Petrol Hakkı Tesisine 

ĠliĢkin SözleĢme‖ çerçevesinde, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendiyle 21’inci maddesine istinaden Türkiye Petrolleri A.O. 

lehine bir hak, Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. ve Amity Oil 

International Pty. Ltd. ġirketleri aleyhine birer takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için 

31.07.2017, 17.08.2017 ve 21.08.2017 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 

müracaatları incelenip, Milli menfaatlere ve Kanunun maksadına uygunluğu yönünden Sayın 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 27.09.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;  
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Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. ve Amity Oil 

International Pty. Ltd.’nin Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illeri dahilinde müĢtereken sahip oldukları 

AR/AOI-TEM/K/F18-b4 pafta no’lu arama ruhsatının müracaat dosyasında krokisi ve 

koordinatları belirtilen kısmı üzerinde; yukarıda belirtilen hususun, Devlet’e hiçbir mükellefiyet 

tahmil etmemesi ve taraflar arasında 24.05.2017 tarihinde imzalanan ―Petrol Hakkı Tesisine 

ĠliĢkin SözleĢme‖nin kendi aralarında geçerli olması Ģartlarıyla, Türkiye Petrolleri A.O. lehine bir 

hak, Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. ve Amity Oil International 

Pty. Ltd. ġirketleri aleyhine birer takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri gereğince 

karar verilmiĢtir. 9247/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Rabıta Vakfı. 

VAKFEDENLER: Murat Perçin, Recep Bilgiseven. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/10/2017 tarihinde kesinleĢen, 15/09/2017 

tarihli tahsis Ģerhli, 13.06.2017 tarih ve E: 2016/492, K: 2017/262 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araĢtırma ve sosyal yardım amaçları 

ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyet kararı ile vakfın gayesine uygun faaliyette 

bulunan bir vakıf dernek veya resmi kuruma intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9249/1-1 

—— • —— 

Kadir Has Üniversitesinden: 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz ĠletiĢim Fakültesi akademik birimlerinin aĢağıda belirtilen Bölümün 

Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği‖nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS 

Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. Ġlana konu 

olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar: 

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2 - ĠletiĢim Fakültesi Yeni Medya bölümlerinde en az 3 yıl çalıĢmıĢ olmak; iletiĢim 

bilimleri, medya çalıĢmaları ve yeni medya alanlarında araĢtırma projelerinde görev almıĢ ve 

uluslararası yayınlar yapmıĢ olmak. 

Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda listesi 

verilen evrakların bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has 

Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
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Adayların baĢvuru dosyasında bulunacak belgeler: 

1 - Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 

2 - ÖzgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 

tabloları, 

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)  

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

ĠletiĢim 

Fakültesi 

Yeni 

Medya 
Doçent 1 

Medya ÇalıĢmaları, ĠletiĢim AraĢtırmaları ve Yeni 

Medya alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ; ulusal ve 

uluslararası araĢtırma projelerinde çalıĢmıĢ; 

niteliksel yöntemlerle araĢtırma projesi hazırlama 

ve yürütme deneyimlerine sahip olmak. 

BaĢvuru Adresi: 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/ĠSTANBUL 9252/1/1-1 

————— 
MÜHENDĠSLĠK VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠNE  

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği‖nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS 

Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi‖ kriterlerini yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. Ġlana 

konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar 

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2 - Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması, 

3 - Doktora derecesini, mühendislik alanında tercihen yurt dıĢında yapmıĢ olmak, 
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Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda listesi 

verilen evrakların bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has 

Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dosyasında bulunacak belgeler: 

1 - Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 

2 - ÖzgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 

tabloları, 

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)  

Son baĢvuru tarihi:  

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Doçent 1 

1. Sürdürülebilir enerji sistemlerine 

yönelik sürdürülebilirlik analizleri, 

elektrik fiyat tahmin modelleri, enerji 

ekonomisi ve piyasaları, enerji 

modellemesi ve simulasyonu, sayısal 

analiz ve optimizasyon teknikleri, 

yenilenebilir enerji sistemleri 

konularında daha önceden ingilizce ders 

vermiĢ olmak ve bu konularda araĢtırma 

yapacak düzeyde birikim sahibi olmak. 

2. SCI/SCI-Expanded tarafından taranan 

mesleğin önde gelen süreli yayınlarında 

yayınlanmıĢ en az 5 esere sahip olmak. 

3. Uluslararası önemli dergilerde 

hakemlik yapmıĢ olmak. 
 

BaĢvuru adresi 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/ĠSTANBUL 9252/2/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, ―Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvuruda bulunacak adaylar, yazıĢma adreslerini içeren, baĢvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiĢ, 4 

adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalıĢanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracak 

adayların Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak 

adayların ise ilgili birimlere Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel 

Dairesi BaĢkanlığı web sayfasından eriĢebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak 

dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

ÖzgeçmiĢlerini, (birisi baĢlıca araĢtırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya 

yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, bunlara iliĢkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten 

yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalıĢmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın 

dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

ÖzgeçmiĢlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

BaĢvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, 

özgeçmiĢlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 

tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.  

Bütün kadrolara baĢvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara baĢvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekir. 
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BÖL. ANABĠLĠM/ 

ANASANAT DALI PROF. DOÇ. 

YRD. 

DOÇ. AÇIKLAMALAR 

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Matematik Bölümü 

Topoloji  1   
Düğüm Teorisi Alanında ve Sabit Nokta 

Teorisi Alanında ÇalıĢmaları Olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1   

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik 

Lösemisinde Ġndiksiyon Tedavisinin 

Koagülasyon ve Fibrinolitik Sistem 

Üzerine Etkileri Konusunda ÇalıĢma 

YapmıĢ Olmak.  

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Plastik, Rekontrüktif ve 

Estetik Cerrahi 
  1 

Serbest Doku Nakillerinde Damar 

Anastomozunda Coupler Kullanımının 

DikiĢ Anastomoz Uygulamasıyla 

KarĢılaĢtırılması Konusunda ÇalıĢması 

Olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Ġlköğretim Bölümü 

Matematik Öğretmenliği   1 

Ġlköğretim Matematik Eğitiminde 

Doktora YapmıĢ ve Ġlköğretim 

Matematik Öğretmen Adaylarının 

Etkinlik Hazırlama, Uygulama ve 

Öğrenme Amaçlı Yazma Aktiviteleri 

Üzerine ÇalıĢmalar YapmıĢ Olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Resim Bölümü 

Resim ASD  1  

Sanat Temelli AraĢtırma Yöntemleri ile 

Uygulama Temelli AraĢtırma 

Yöntemlerinden A/r/tografi Ġle Ġlgili 

ÇalıĢmalar YapmıĢ Olmak. 

TOPLAM 2 1 2  

 9251/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aĢağıda bölümleri/anabilim dalları-

programları ile unvan ve koĢulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine 

göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

BaĢvurular profesör ve doçent kadrosu için Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına; 

yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere Ģahsen yapılacak olup, posta ile yapılan 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 

 

Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı/ 

Program Prof. Doç. 

Yrd. 

Doç. Nitelikler 

Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
1 

  

Yapı Mekaniği alanında 

çalıĢmıĢ olmak. 

Ġlahiyat 

Fakültesi 

Temel Ġslam 

Bilimleri 

Ġslam 

Hukuku 
1 

  
- 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Bankacılık 

ve Finans 

Bankacılık 

ve Finans  
1 

 

Bankacılık ve Finans 

alanında etkinlik ölçümü 

konusunda çalıĢmaları 

bulunmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 

ġehir ve 

Bölge 

Planlama 

ġehir 

Planlama   
1 

ġehir Planlama doktora 

mezunu olmak, havza 

planlama ve yönetimi 

alanında çalıĢmaları 

bulunmak. 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Siyaset ve 

Sosyal 

Bilimler 
  

1 

Siyaset Bilimi doktora 

mezunu olmak, parti 

örgütleri alanında 

çalıĢmaları bulunmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 
  

1 

Turizm ĠĢletmeciliği 

doktora mezunu olmak, 

Türk mutfağı ve 

manastır mutfağı 

alanında çalıĢmaları 

bulunmak. 

Vize Meslek 

Yüksekokulu 

Finans-

Bankacılık 

ve 

Sigortacılık 

Bankacılık 

ve 

Sigortacılık 
  

1 

Muhasebe ve Finansman 

doktora mezunu olmak, 

finansal kiralama 

alanında çalıĢmaları 

bulunmak. 

 9275/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9271/1/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 

 

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9271/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9285/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9286/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9287/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9288/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9289/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9283/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9284/1/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9284/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 2836 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Aydıncık ilçesi, Kazankaya Köyünde bulunan, Kurulumuzun 02/08/2001 tarih, 

2854 sayılı kararıyla I. ve II. derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Sarıbaba Höyüğü’nün 

sit sınırlarının sayısallaĢtırmasına yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan ve kararımız eki olan 1/2500 ve 1/25000 ölçekli haritaların uygun olduğuna, kararımız 

eki 1/2500 ölçekli kadastral haritada görüleceği üzere 143 ada, 8 parsel; 144 ada, 12, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 75, 76, 

77, 78 parseller; 0 ada, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 ve 6078 parsellerin  tapu 

kütüğü beyanlar hanelerine ―tamamı I. derece Arkeolojik Sit alanıdır.‖143 ada, 9 parselin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine ise ―bir kısmı I. derece Arkeolojik sit alanıdır‖  144 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 67, 70, 71, 72, 73, 74 nolu 

parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ise ―tamamı II. derece Arkeolojik Sit alanıdır.‖ 144 ada 

13 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ise ―bir kısmı I. ve II. derece Arkeolojik sit alanıdır‖  

Ģerhlerinin verilmesine yönelik 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik‖ kapsamında ilgili Tapu Müdürlüğünce gerekli iĢlemlerin yapılmasına, sit 

alanları içinde Yüksek Kurulun 05/11/1999 tarih, 658 sayılı kararında belirtilen Koruma, 

Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 2839 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Boğazlıyan Ġlçesi, Sırçalı Beldesi, Mevlana Mahallesinde, köy tüzel kiĢiliğine 

ve özel mülkiyetlere kayıtlı, tapunun 102 ada 177,178,247,248,250; 104 ada 35,36,37,38, 

39,40,41,42,43,44,45; 105 ada 19,20,21,22,23; 107 ada 1,2,3 parsellerinde kalan "Mermer Pınarı 

Deresi YerleĢimi’nin" 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle kararımız 

eki 1/5000 kadastral haritada ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde gösterildiği Ģekli ile I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilme isteminin uygun olduğuna; kararımız eki 

kadastral haritada da görüleceği üzere, 104 ada; 38,39,40 parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine "Bir kısmı I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." , 102 ada 177,248,250; 104 ada 35;  

105 ada 23; 107 ada 1,2,3 numaralı parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir Kısmı III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." ayrıca 102 ada 178,247; 104 ada 36,37,41,42,43,44,45; 105 ada 

19,20,21,22 parsellerinin tapu kütüğü beyanlar hanesine de "Tamamı III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanıdır."  Ģerhlerin ilgili Tapu Müdürlüğünce verilmesine, sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar aĢağıda belirlenen 

GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 

GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI 

A-I. DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI 

1. Bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmeyecektir. Ġmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel kazılar dıĢında hiçbir kazı yapılmayacaktır. 

2. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 

Müdürlüğü ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 

3. Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal   faaliyetlerin 

devam edebileceğine, Kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebilecektir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir. 

6. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir. 

B-III. DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI 

1. Her türlü alt yapı için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 

2. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir. 

3. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebilecektir.     

4. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmayacak, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmeyecektir. 

5. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacaktır.   

6. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilecektir. Büyük köklü ağaçlar 

dikilmeyecektir. 

7. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 184 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 2833 KAYSERĠ 
Yozgat Ġli, Akdağmadeni Ġlçesi, Ahisavi Mahallesinde ve sit dıĢında bulunan, mülkiyetleri 

Akdağmadeni Belediyesine ait, tapunun 250 ada 17 parselinde kayıtlı Eski Cezaevi ve tapunun 
251 ada 4 parselinde kayıtlı PTT binasının yapı grubunun 1. Grup,  tapunun 251 ada , 2 ve 3 
parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı Hami Tüzün Dükkanları ve TaĢ Mağazanın yapı grubunun 
ise 2. grup olarak belirlenmesine, TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulunun 
28.03.1986 tarih ve 925 sayılı kararı ile belirlenen, taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli PTT 
Binası ile Hami Tüzün Dükkanları ve TaĢ Mağazanın korunma alanının iptaline, taĢınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Eski Cezaevinin, PTT Binasının, Hami Tüzün Dükkanları ve TaĢ Mağazanın 
korunma alanlarının kararımız eki 1/500 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekliyle uygun 
olduğuna, bu alan içerisinde kalan taĢınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine ―korunma 
alanıdır‖ Ģerhinin ilgili Tapu Müdürlüğünce verilmesine; ayrıca tapunun 257 ada, 47 parsel 
numarasında, özel mülkiyet adına kayıtlı, taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli taĢınmazların 
korunma alanında kalan, tescilsiz parsele yönelik hazırlanan yeni yapılanma projesinin; uygun 
olmadığına, karar verildi. 

 
 9229/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.05.64 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 155 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 2409 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, Oğuzeli Ġlçesi, Belören Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, 257 

parseldeki 2. Grup tescilli taĢınmaz kültür varlığı Köy (Fayatağa) Konağı koruma alanının 

belirlenmesine iliĢkin, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.08.2017 tarih 

ve 2358 sayılı kararı, Bölge Müdürlüğü Uzmanlarımızın 25.09.2017 tarihli raporu okundu, 

konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Oğuzeli Ġlçesi, Belören Mahallesinde yer alan,  özel mülkiyete ait, 257 

parselde yer alan ve Kurulumuzun 24.08.2017 tarih ve 2358 sayılı kararı ile 2. Grup tescilli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescili yapılan Fayat Ağa Konağına yönelik 2863 Sayılı Kanunun 8. 

ve 57. Maddeleri gereği hazırlanan  korunma alanı sınırlarının kararımız eki haritadaki Ģekliyle 

uygun olduğuna (OLUMLU), koruma alanının imar planına iĢlenmesine, koruma alanı içerisinde 

kalan alanların KUDEB yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesine, koruma alanı içerisinde 

kalan alanlarda yapılacak her türlü inĢai ve fiziki müdahaleler öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.06.1520 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2017 - 245 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.09.2017 - 5577 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, KurĢunlu Mahallesi’nde ve tapunun 296 ada, 2 parselinde 

yer alan tescilli taĢınmazın tescil kaydının kaldırılması talebini konu alan Sivrihisar Belediye 

BaĢkanlığının 19.06.2017 tarih ve 87136285.310.99/1029 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 19.07.2017 tarih ve 6231 sayılı yerinde inceleme raporu ve 19.09.2017 

tarih ve 7606 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, 25.07.2017 tarih ve 5419 

sayılı Kararımız uyarınca Kurulumuzca yerinde incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, KurĢunlu Mahallesi’nde ve tapunun 296 ada, 2 parselinde 

yer alan, EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2010 tarih ve 

4627 sayılı Kararı ile tescilli taĢınmazın korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermemesi nedeniyle tescil kaydının kaldırılmasının uygun olduğuna karar verildi. 

 9226/1-1 

————— 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.09/810 

Toplantı Tarihi ve No : 08.02.2017 - 318 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.02.2017 - 7706 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Armutlu Mahallesinde bulunan, tescilinin devamına karar 

verilen taĢınmaz kültür varlıklarının korunma alanlarının belirlenmesine iliĢkin Ġzmir Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16/12/2016 tarihli ve 3451-11303 sayılı yazısı eki Kültür 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.11.2016 tarihli ve 642 sayılı kararı,  Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 07.02.2017 tarih ve 205 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Armutlu Mahallesinde bulunan, Kültür Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun 22.11.2016 tarihli ve 642 sayılı kararı ile tescili devam ettirilen 18 adet 

taĢınmaz kültür varlığının korunma alanlarının kararımız eki ölçekli paftada gösterildiği Ģekliyle 

belirlenmesine, korunma alanı içinde yer alan taĢınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan hiçbir 

inĢai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına,  

- Tescilli taĢınmazların yürürlükte bulunan uygulama imar planında terke konu alanlarda 

kalması nedeniyle tescilli taĢınmazların korunmasına yönelik uygulama imar planı değiĢikliği 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, karar verildi. 



26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 
 9225/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 

 

 



26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 

 



26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 

 



26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 

 



26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 

 



26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 

 



26 Ekim 2017 – Sayı : 30222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2017 – Sayı : 30222

Sayfa

1

5

12

13

19
20

21
22
37

69

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
2017/10868 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi
İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(MHG/2017-25)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/10/2017 Tarihli ve 2017/105 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


