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ATAMA KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/520

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Yazma Eserler

Kurumu Başkanlığına Prof.Dr. Muhittin MACİT’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı mad-

desi ile 6093 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

6/11/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve

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

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
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ç) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını

yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akade-

mik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak.

b) Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında

bilimsel işbirliği yapmak.

c) Kamu ve özel sektörce önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, da-

nışma hizmeti sağlamak ve Merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü prog-

ram ve projelerin Üniversite adına yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak.

d) Erasmus + Avrupa 7 nci Çerçeve, Mevlana, Farabi ve bu alandaki benzer eğitim

programları projelerinin Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

e) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim ele-

manlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak.

f) Bilim, kültür ve eğitim alanlarında ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek suretiyle

işbirliğinde bulunulan ülke vatandaşlarının birbirlerinin yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi

anlamalarını sağlamak.

g) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri

ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak.

ğ) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryan-

tasyon programı hazırlamak ve uygulamak.

h) Öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru duyu-

ruları, yabancı dil sınavı, mülakat ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak; bu kapsamda yurt

dışına gönderilecek olan ve gönderilen öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenmek.

ı) Yurt dışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu

sağlamak.

i) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni program-

ların tanıtılması, hazırlanması ve yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme top-

lantıları ve seminerler düzenlemek.
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j) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağ-

lanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konu-

larını düzenlemek.

k) Üniversitede değişim programlarından yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri

yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

l) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli

sistemi kurmak ve işletmek.

m) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisi ile

eşgüdüm içerisinde, uluslararası öğrenciler için tanıtım, oryantasyon ve izleme faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Mü-

dürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Mü-

dürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin ve çalışmaların yürütülüşünü ve işle-

yişini izler ve denetler.

c) Merkezin çalışmalarını düzenler, denetler ve programların yürütülmesini sağlar.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bun-

ların görevlerini düzenler.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim

Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

f) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirler.
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g) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği çalışmalarını yürütür.

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunar.

h) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektörün onayına sunar.

ı) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alan-

larında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev

süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli

teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılma-

yan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için

salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak

da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve görüşmek.

b) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezde görev alan personelin, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek ve karar vermek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını belirleyerek, çalışma gruplarında

görevlendirilecek kişi ve birimleri Rektörün onayına sunmak.

Birim, program koordinatörlüğü ve program rehberliği

MADDE 12 – (1) Merkez; amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla, Merkez bünyesinde,

birim, program koordinatörlüğü veya program rehberliği şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Birimlerin ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
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Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı, Mü-

dürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görev-

lendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinas-

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

ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

d) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

e) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

f) 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 projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

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 ti-

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

nışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, Üniversitede ye-

nilikçi ve girişimci faaliyetler planlamak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek

vermek.

Faaliyet alanları

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

aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin eğitim ve danışmanlık alanlarındaki faaliyetleri şunlardır:

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

mak. Bu teklif çağrılarına proje hazırlamak isteyebilecek akademik birimler veya öğretim ele-

manlarının desteğe ihtiyaç duyabileceği teknik konuları önceden tespit ederek gerekli çalışma

ve hazırlıkları yapmak, bilgilendirici materyaller hazırlamak.
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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.

5) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri üretmeye veya bu

projelerde yer almaya teşvik etmek.

6) Üniversite öğrencileri veya öğretim elemanları arasında yenilikçi proje fikirlerinin

geliştirilmesini özendirmek amacıyla çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek.

7) Çeşitli kuruluşların proje teklif çağrılarına özel ve farklılaştırılmış proje döngü yö-

netimi 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.

b) Merkezin tanıtım, bilgilendirme ve yayın alanlarındaki faaliyetleri şunlardır:

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 yayınlamak.

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

teryaller yayımlamak.

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

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

muoyu ile paylaşılması amacıyla etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak.

c) Merkezin proje geliştirme ve yönetimi alanındaki faaliyetleri şunlardır:

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

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

öğrenci veya öğretim elemanlarına geri göndermek.

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, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve benzeri büyük uluslararası

kuruluşlara proje teklifi hazırlamak, sunmak ve onaylanması durumunda projeyi yürütmek;

söz konusu faaliyetler için konsorsiyum kurmak ve 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) Merkezin işbirliği alanındaki faaliyetleri şunlardır:

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 merkezler ve diğer birimler ile iş birliği ve

ortak çalışmalar yapmak.
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d) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

1) Üniversitede geçmişte yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan projelere ilişkin veri

tabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayımlaya-

rak, 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, öğrencilerin ve birimlerin işlerini

kolaylaştırmak amacıyla bürokrasinin azaltıldığı bir iş akış modeli oluşturmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Mü-

dürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Mü-

dürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

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

lışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alan-

larında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev

süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli

teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılma-

yan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için

salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak

da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (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, gündemindeki projeleri

hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak.

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

rındaki önerilerini değerlendirmek.

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

önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından seçilen en çok üç öğretim üyesi ve ihtiyaç duyulduğunda Üniversite dışındaki kamu

kurumu temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve kabul edilen öne-

rileri takip etmek.

b) Merkezin, üniversite-kamu-sanayi işbirliği ilişkileri kurma girişimlerine destek olmak.
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Birimler

MADDE 14 – (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 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

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

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AÇÜ TÖMER): Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

ç) Senato: Üniversite Senatosunu,

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere Türkçe öğretmek,

b) Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını

araştırmak,

c) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak,

ç) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri

gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak

ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli

yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

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

amacıyla birimler oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda

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

mak.
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c) Merkezin amacı doğrultusunda uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, seminer,

kurs ve toplantılar düzenlemek.

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

cıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

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

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

malar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak;

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

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

versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,

Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezun-

larına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerekti-

ğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-

timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Dil sınavları düzenlemek.

h) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, pro-

jeler üretmek.

ı) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak

çalışmalar yapmak.

i) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları

uygulamak.

j) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.

k) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.

l) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.

m) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha

doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

n) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabi-

leceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler

getirmek.

o) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla

işbirliği yapmak.

ö) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya

yönelik programlar düzenlemek.

p) Talep halinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuş-

ma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile bel-

gelemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür, aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Mü-

dürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Mü-

dürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

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

uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alan-

larında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev

süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli

teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılma-

yan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.
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(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için

salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak

da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

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

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

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

programları ile ilgili esasları düzenlemek.

ç) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları ve eğitim koordi-

natörlükleri oluşturmak.

e) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi

işlemlerini yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teş-

kilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının 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 ve 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez; Üniversitede gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin geliştiril-

mesine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir:

a) Öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak ve Üniversiteye yönelik tutumlarını

daha olumlu hale getirecek faaliyetlerde bulunmak,
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b) Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek için öğretim elemanlarına yönelik programlar

düzenlemek,

c) Göreve yeni başlayan öğretim elemanlarına Üniversite ve fakülte faaliyetleri hak-

kında bilgilendirici etkinlikler hazırlamak,

ç) Öğrenme ortamlarının teknolojik alt yapıdan faydalanılarak geliştirilmesini sağla-

mak,

d) Öğretim elemanı ve öğrenciler düzeyinde araştırmalar yaparak sonuçları yönetsel

birimler ile paylaşmak,

e) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini yükseltmek,

f) Eğitim ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için aşağıdaki

faaliyetleri yürütür:

a) Öğrencilerin akademik başarılarına etki eden unsurlar ile ilgili seminerler düzenlemek,

b) Öğrencilerin akademik başarılarına olumsuz yansıyan durumları tespit ederek çözüm

önerilerini yönetimle paylaşmak.

(2) Öğretim üyelerinin akademik gelişimlerine destek olmak için aşağıdaki faaliyetleri

yürütür:

a) Öğretim elemanlarının uzmanlıkları doğrultusunda seminer düzenlemesini sağlamak,

b) Öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda gelişim alanlarını belirlemek ve buna

yönelik programlar hazırlamak,

c) Öğretim elemanlarına yönelik ders notlarını hazırlayıp sunabilecekleri çevrimiçi or-

tam hazırlamak.

(3) Merkez, göreve yeni başlayan öğretim elemanlarını fakülte ve Üniversite hakkında

bilgilendirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite yönetmeliği, öğrenci/akademik bilgi sistemi ve danışmanlık hizmetleri

hakkında bilgilendirici seminer düzenlemek,

b) Üniversitemize yeni katılan öğretim elemanlarının akademik ve sosyal uyumunu

destekleyici uyum programı düzenlemek.

(4) Merkez, öğrenme ortamlarının teknolojik alt yapıdan faydalanılarak zenginleştiril-

mesini sağlamak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite bünyesinde moodle sistemini kurmak,

b) Üniversite bünyesinde Öğrenme Yönetim Sistemini kurmak,

c) Tüm programlar için bilgi paketlerini hazırlamak ve internet sayfasına eklemek,

ç) Eğitime teknolojinin entegre edilmesi ile ilgili seminerler düzenlemek.
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(5) Merkez, öğretim elemanı ve öğrenciler düzeyinde araştırmalar yapmak için aşağı-

daki faaliyetleri yürütür:

a) Belirli aralıklarla ihtiyaç analizi yapmak,

b) Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörleri araştırmak,

c) Öğretim üyelerinin Üniversiteye karşı tutumlarını araştırmak,

ç) Elde edilen sonuçları yönetim ile paylaşarak gerekiyorsa çözüm önerileri sunmak.

(6) Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin niteliğini yükseltmek için Merkez aşağıdaki

faaliyetleri yürütür:

a) Ölçme ve değerlendirme hakkında seminerler düzenlemek,

b) Öğretim üyelerine sınav hazırlama ve değerlendirme konularında danışmanlık hiz-

meti vermek,

c) Alternatif değerlendirme yöntemleri hakkında seminer ve çalıştaylar düzenlemek.

(7) Eğitim ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak için Merkez aşağıdaki faaliyetleri

yürütür:

a) Çalışma alanları konusunda yayınlar yapmak,

b) Araştırma sonuçlarından yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve

eğitim deneyimine sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-

dirilir. Görev süresi dolan Müdür, tekrar atanabilir.

Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Merkezin amacına uygun işleyişini denetlemek,

d) Dönem sonunda Rektöre çalışmalar ile ilgili rapor vermek,

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

ve teklifleri Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ay-

rılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlen-

dirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Planlanan çalışmalar ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını görüşmek ve karara bağlamak,

c) Danışma kurulunun önerilerinin gerçekleştirilmesi için kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Ku-

rulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler

yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-

lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-

malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-

rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

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

ğinde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümlerine ve Üniversite Senato veya Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.
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Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Yerli Ürün Kullanılması

GENELGE

2017/22
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNI 

Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/753 
Karar No : 2015/942 
Elde veya Üstte taĢınan EĢyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 

27.01.2015 tarih 2015/753 esas ve 2015/942 karar sayılı ilamı ile sanıklar Hoseyin ve Khadije 
kızı 22.06.1965 Tahran D.lu, Maryam Erfani ve Hasan ve Fariba kızı, 02.02.1975 Tahran 
doğumlu Fatemeh Karımıyan hakkında TCK.nun 142/2-b-2 maddesi gereğince ayrı ayrı 5 yıl 
hapis cezası ile cezalandırılmaları karar verilmiĢ ve sanıklar tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

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

karar verilmiĢ olup, 
Ġlan olunur. 8582 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SĠNCAN - ESKĠġEHĠR ELEKTRĠFĠKASYON SĠSTEMĠ 
ĠÇĠN OTOMATĠK GERGĠ CĠHAZI ALIM ĠġĠ (MAL ALIMI) 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

Ġhale Kayıt No : 2017/540930 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey - 

Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 0515/Dahili: 8781 - Fax: 0312 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : huseyinbal@tcdd.gov.tr 
2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve süresi : TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Sincan - EskiĢehir 

Elektrifikasyon Sistemi Ġçin Otomatik Gergi Cihazı 
Alım ĠĢi (Mal Alımı) 

  (Teslim Süresi: 100 (YÜZ) gündür) 
1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

2 - Ġhalenin Saati: 29/11/2017 ÇarĢamba günü, saat: 10:00 
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 29/11/2017 ÇarĢamba günü saat 10.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD ĠĢletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 
500,00 - TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9556/1-1 
—— • —— 

ĠPTAL ĠLANI 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

Resmi Gazete’nin 31.10.2017 tarih ve 30226 sayılı yayınında ilan edilen; Türk Kızılayı 
ihtiyacını karĢılamak üzere ―1 Adet Mobil Ġkram Aracı‖ alımı ihalesi yetkili kurullarımız kararı 
ile iptal edilmiĢtir. Ġlgililerine duyurulur. 9628/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar TaĢınması 

Hizmeti Hizmet Alımı ihalesi TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. Mal ve Hizmet Alımları 

yönetmeliği esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/565518 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Behçeli Kasabası-Bor/NĠĞDE 

b) Telefon No : 0 388 311 93 01-06 (6 hat) 

c) Faks No : 0 388 311 93 07 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017/2018 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki +%20 toleranslı 60.000 ton pancarların 

damperli kamyonlarla yüklenerek pancar kanallarına 

taĢınması ve boĢaltılması hizmeti hizmet alımı 

b) Yapılacağı Yer : Bor ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin BaĢlama ve BitiĢ Tarihi : 15.12.2017-15.01.2018 tarihleri arası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bor ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 21.11.2017 Salı günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.1.1. ĠĢ Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.2.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-

Tahliye hizmeti iĢi benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine elden 

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

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 9670/1-1 
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1 ADET TRAFO YAĞI DELĠNME GERĠLĠMĠ TEST CĠHAZI 

TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

1 adet Trafo yağı delinme gerilimi test cihazı temini Alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım 

Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/552012 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ 60300 TURHAL TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Trafo yağı delinme gerilimi test cihazı temini 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI 

c) Teslim tarihi : SözleĢme Sonrası en geç 1 aydır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2017 - 14:00 

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

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin yada Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

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

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

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

11 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 9657/1-1 
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GÜVENLĠK CĠHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 

Güvenlik Cihazları ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesi 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 (130-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 Ģartname, ihale dokümanı 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, 15/11/2017 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 uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 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. 
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AĞ TABANLI SALDIRI TESPĠT VE ÖNLEME SĠSTEMĠ YAZILIMI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Ağ 

Tabanlı Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi Yazılımı ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesi 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 (130-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 Ģartname, ihale dokümanı 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, 13/11/2017 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 uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 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. 
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GÜVENLĠK DUVARI CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 

ihtiyacı Güvenlik Duvarı Cihazı ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 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 Ģartname, ihale dokümanı 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, 14/11/2017 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 uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 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. 
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DE 11000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERĠN TAMĠR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE 41 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/563151 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

      Adı ve miktarı : 41 Kalem Yedek Malzeme Alımı 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda)/Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom 

Caddesi, No: 3, Gar - ANKARA/TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

13/12/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dahil 300, - TL bedelle temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9603/1-1 

—— • —— 
DE24000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 35 ADET 

YARDIMCI GÜÇ ÜNĠTESĠ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/561923 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00   (Pbx)/0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

      Adı ve miktarı : 35 Adet Yardımcı Güç Ünitesi ve Montajı 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 30.11.2017 günü ve 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat Müdürlüğünden 

(KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9604/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 7 Kasım 2017 – Sayı : 30233 

 

ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(AF-CEB-WB4-YAPIM-14) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 

Bankası’ndan (KfW), Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 

teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı 

tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (AF-CEB-WB4-YAPIM-14) 

Ġstanbul Ġlinde 2 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleĢtirilecektir. 
 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

AF-CEB-WB4- 

YAPIM-14 

1 Üsküdar 
Lütfi Erçin Ortaokulu 

Beylerbeyi Mah. Koruluk Sok. No: 33 Üsküdar/Ġstanbul 

2 Kadıköy 
Bostancı Ġlkokulu 

Ali Nihat Tarlan Caddesi No: 40 Bostancı, Kadıköy/Ġstanbul 
 
3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir. 

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

30.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ 

sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem yapılır. 

Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni 

bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini Ģartnamesine 

uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 

alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 
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III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.000.000 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi 

ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleĢme paketi (leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, 

Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması gerekmektedir. Ancak 

Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00 - 17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB4-YAPIM-14) 

yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde 

baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

700.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 12 Aralık 2017 günü 

saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00 

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 9602/1-1 
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ONARIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA VE 

ĠġLETME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaman Mahallesinde bulunan, mülkiyeti ―Vakıflar 

Genel Müdürlüğü‖ne ait olan, tapunun (16) pafta, (358) ada, (25) parselde ki ―Bodrum Katında 

Kapalı Otopark ve Kalorifer Dairesi, Zemin Katında 3 Adet Dükkan, Her Katında 7'Ģer Adet Büro 

Bulunan Bodrum Dahil 8 Katlı Vakıf ĠĢhanı‖ vasıflı, 1.457,26 m2 yüzölçümlü taĢınmaz, toplam 

15 (OnbeĢ) yıllığına onarım karĢılığı kira ve iĢletme ihalesine çıkartılmıĢtır. 

ĠLĠ : Afyonkarahisar 

ĠLÇESĠ : Merkez 

MAHALLESĠ : Karaman 

CADDESĠ : Ordu Bulvarı 

CĠNSĠ (Vasfı) : Bodrum Katında Kapalı Otopark ve Kalorifer Dairesi, 

Zemin Katında 3 Adet Dükkan, Her Katında 7'Ģer Adet 

Büro Bulunan Bodrum Dahil 8 Katlı Vakıf ĠĢhanı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.457,26 m² 

PAFTA NO : 16 

ADA NO : 358 

PARSEL NO : 25 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

OLUR TARĠHĠ : 11.10.2017 

VAKFI : Vakıflar Genel Müdürlüğü 

MUHAMMEN BEDEL : 7.520.224 TL 20 KRġ (yedimilyonbeĢyüzyirmibinikiyüz 

yirmidörtTürkLirası yirmi KuruĢ) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 225.606 TL 75 KRġ (ikiyüzyirmibeĢbinaltıyüzaltıTürk 

LirasıyetmiĢbeĢ KuruĢ) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 23/11/2017 - Saat: 10.30 

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük 

Makamının 27.03.2017 tarihli Oluruna istinaden; 

1 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karĢılanmak ve yapılan proje dahil tüm 

muhdesatın peĢinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak Ġdaremize terk ve teberru etmek 

kaydıyla mevcut güçlendirme ve onarım projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak imalat 

yapılması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değiĢikliğin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, ilgili 

belediye ve kurumlara onaylatılması, onarımın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 

tamamlanmıĢ olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, tüm bu iĢlemlerin 2 (iki) 

yıl içerisinde tamamlanması, aksi takdirde Ġdarece kabul edilecek sebepler dıĢında sözleĢmenin 

feshedilerek o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm imalatın Ġdaremize terk ve teberru edilmesi, 

yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 

2 - TaĢınmazın onarım ve güçlendirme projesi gereği tamamının onarımının yapılması, 

kiralama veya iĢletmenin ise binanın Ordu Bulvarına cepheli zemin kattaki dükkanlar ile asma kat 

hariç olmak üzere yapılması, 

3 - Kira bedellerinin; sözleĢme imzalandığı tarihinden itibaren inĢaat süresi olan 2 yıl için 

aylık 10.000,00 TL sabit kira bedeli alınması, 3. yıl aylık 22.000,00-TL alınması, (TaĢınmaz 

üzerinde yer alan binanın Ordu Bulvarına cepheli zemin kattaki dükkanlar ile asma kat hariç 

kiralama yapılacaktır.) 

Müteakip yıllarda her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında 

arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması, 
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4 - Onarım ve Güçlendirme Projesi gereği oluĢabilecek inĢaat alanı metrekaresindeki 

azalmadan ötürü hiçbir Ģekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleĢme süresinin 

uzatılmaması, Onarım ve Güçlendirme Projesinde meydana gelebilecek iyileĢme veya proje 

değiĢikliği sonucu inĢaat alanının gelir getirici nitelikte büyümesi yeni gelir getirici alanların 

oluĢması veya ekspertize konu hesaplamadaki oda sayısının artması durumunda sözleĢmedeki 

kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması, 

5 - Ġlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleĢme süresinin bitiminden önce 

taĢınmazın ve binanın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm masrafların, 

hakların ve yapılan imalatların peĢinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak Ġdaremize terk ve 

teberru edilmesi, 

6 - SözleĢme tarihinden itibaren inĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazın 

baĢka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 

7 - Onarım ve Güçlendirme Projesi bedeli olan 122.000,00 TL + KDV nin ihale 

uhdesinde kalan istekli tarafından sözleĢmeden önce Ġdaremize ödenmesi, 

8 - Yüklenicisi tarafından vakıf taĢınmaz ve inĢaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, Ģartlarıyla 

Onarım karĢılığı 15 (OnbeĢ) yıl süreyle kira ve iĢletme ihalesine konulmuĢtur. 

II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   

43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasının (2).katında toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - Ġstekliler Ġhale ġartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13.30-17:30 

saatleri arasında Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA 

adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve 

Emlak ġube Müdürlüğünde görülebilir. 

IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde 

bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasına vermeleri gerekmektedir. 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

Teklifi ihtiva eden (Ek 7 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmıĢ, 

mühürlenmiĢ / imzalanmıĢ iç zarf ile birlikte, 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1) 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

a. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

a. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b. 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 sirkülerinin aslı veya 

aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde örneğe uygun Ortak GiriĢim Beyannamesi 

(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

b. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide karĢı 

taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı aĢmamak 

üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter tasdikli 

TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

c. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 
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i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

j) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

k) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun Ġhalelerden Yasaklılık 

Durum Formu (Ek:5), 

l) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

m) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun Yer Görme Formu 

(Ek:6) 

Ġsteklilerin iĢ deneyim belgesine sahip olmamaları halinde ġartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla iĢi alt yüklenicilere yaptırabilir. Alt yüklenicilere yaptıracaklarına dair 

taahhütnameyi teklif ekinde sunacaklardır. (EK:10 örnek forma göre) 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verilecek olup, dosyalar 

Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

VII - Bu iĢe ait ilan bedelleri defaten Ġdaremize sözleĢme yapılmadan önce yatırılacaktır. 

VIII - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Tel : 0 274 223 64 76 

Faks : 0 274 224 11 71 

E-mail : kutahya@vgm.gov.tr. 

Ġnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 

Ġlan olunur. 9224/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

17.03.2017 gün ve 2017/52 ceza kararı 

Atilla KUMANOVA- Özel Dosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eski Müdürü. 

2016-2017 öğretim yılı baĢlamadan okuldan ayrılan eski öğrenci Mustafa KAPLAN için 

okul hesabına söz konusu öğretim yılı eğitim ücreti olarak yatırılan 4.000 TL'nin yasal kesintiler 

dıĢında kalan kısmının iadesini öğrenci velisi Ġbrahim KAPLAN'a yapılmasını sağlamadığınız, 

Ġddiaları sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" 

cezasını gerektiriyor ise de Aynı Kanunun 125. Maddesine göre savunmanızın değerlendirilmesi 

dikkate alınarak sizi bir alt ceza olan "UYARMA" cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 9591/1-1 

————— 

22.06.2017 gün ve 9715071 sayılı Savunma istem yazısı 

Atilla KUMANOVA-Özel Dosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eski Müdürü, 

Okulda mevcut yönetmenliklere göre eğitim öğretim verilmediği, eğitim öğretimin 

mevcut yönetmenliğe uygun yürütülmediği, 

Ġddiası sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince KINAMA 

cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 9592/1-1 

————— 

23.09.2016 gün ve 2016/357 ceza kararı 

Ayhan ÖZNEHĠR-Özel Murat Özbek G.O.P. MTSK Eski Müdürü 

1 - 2016 Ocak ve ġubat dönemlerinde Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu 

Yönetmenliğinin 43/2. Maddesinde belirtilen açıklamalara uymayıp; belirtilen fiyatın altında 

kursiyer kaydını yaptığınız; bu durumun kursiyerle yapılan sözleĢmede de belirttiğiniz. 

2 - 01.03.2016, 02.03.2016, 03.03.2016 ve 04.03.2016 tarihlerinde toplam 4 (dört) gün, 

07/03/2016 tarihinde de göreve geç geldiğiniz süreler içerisinde kurumun bağlı bulunduğu 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, yerinize vekaleten bakacak bir eğitim personeli ile ilgili 

resmi iĢlemleri yapmadığınız, 

Ġddiaları sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" 

cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 9593/1-1 
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Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

Hakkınızdaki ilamın infazı 6352 sayılı Yasanın geçici 3. Maddesi gereğince doğrudan 

Açık Ceza Ġnfaz Kurumunda yerine getirileceğinden, tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Açık 

Ceza Ġnfaz Kurumu’nun bulunduğu yer Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na teslim olmanız, teslim 

olmadığınız takdirde hakkınızda 5275 sayılı Kanunun 19. Maddesinin 1. fıkrasına göre yakalama 

emri çıkarılacağı ve yakalandığınızda Açık Ceza infaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 9/3-b 

maddesi uyarınca kolluk marifetiyle mevcutlu olarak Açık Ceza Ġnfaz Kurumuna teslim 

edileceğiniz, 

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 

süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama 

Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra No Ġlamat no Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2017/586 Mohamad ALALI 2 YIL 6 AY HAPĠS CEZASI 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres  : Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı Ġlamat ve Ġnfaz Bürosu Uzunköprü/ 

EDĠRNE 

 9440/1-1 

—— • —— 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

ĠLAMAT NO: 2016/4335 

Parada sahtecilik suçundan hükümlü Ali ve Rabia'dan olma 01/01/1988 doğumlu 

HAMZA ABDULRAHMAN hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/71 esas ve 

2014/104 karar sayılı dosyasından 20.000 TL. Adli Para cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek infaz 

için Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca ödeme 

emri düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (Otuz gün) zarfında Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımıza veya herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaatla ödeme yapması 

gerektiği, ödeme yapmadığı taktirde 5275 sayılı Yasanın 106/3 maddesi hükmüne istinaden adli 

para cezasının mahkemece belirlenen miktar (20 TL) üzerinden hapse çevrilip kamuya yararlı bir 

iĢte çalıĢma tedbirine dönüĢtürüleceği hususları posta ve yazıĢmalara rağmen hükümlü HAMZA 

ABDULRAHMAN'a tebliğ edilmediği, bundan dolayı da söz konusu para cezası kamuya yararlı 

bir iĢte çalıĢtırmaya dönüĢtürülerek hükümlü hakkında çağrı kağıdı düzenlenmiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Çağrı kâğıdının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına,  

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar; 

Ġlan olunur. 9439/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/130660 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul 1. Bölge 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Beyoğlu-Ġstanbul 

Adresi 
GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Caddesi 

No:2  
Tel-Faks 02122518810-02122436459 

Posta Kodu 34420 E-Mail istanbul@vgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Suak ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi 
 

Adresi 

Halil Rıfat PaĢa Mah. Perpa Ticaret 

Merkezi B Blok Kat: 11  No: 2006 

ġiĢli/Ġstanbul 

 

T.C. Kimlik No. ----  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7810147559  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret Sicil No. 245441  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 9639/1-1 
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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. 

 9641/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
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. 

 9640/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
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. 

 9640/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9629/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9629/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9629/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9630/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9631/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9632/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9633/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9634/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9635/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9636/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9637/1-1 



7 Kasım 2017 – Sayı : 30233 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 9638/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 9557/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 9558/1-1 
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Çevre ve Şehircilik 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. 

 9677/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı ―Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun‖un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği‖ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç iĢleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aĢağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre; 

A) SINAVA GĠRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ġARTLAR: 

a) SMM Sınavlarına aĢağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1 - Mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 

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

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını yapmak ve yanında 

çalıĢtığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

baĢarılı olmak koĢuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda yanında 

mesleki deneyim kazanma çalıĢması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi üzerinden 

de doldurulacaktır. 

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, 

tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme iĢlenecek ve sınav baĢvuruları online sistemi 

üzerinden aĢağıdaki Ģekilde yapılmaya baĢlanacaktır. 

1 - Online iĢlem merkezinden ―SMM Sınav BaĢvurusu‖ menüsüne girilerek baĢvuru formu 

doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği iĢaretlenecektir.  

2 - BaĢvurunun onaylanabilmesi için; 

• Tezkiye varakasının aslı,  

• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,  

• Mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 

04 Aralık 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü 

mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav baĢvuruları TEMDEM kurulunca 08 Aralık 2017 Cuma gününe kadar incelenecek, 

SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet 

sayfası ile ilan tahtasında 11 Aralık 2017 Pazartesi gününe kadar duyurulacaktır. BaĢvuru sonuçları 

aynı zamanda online iĢlem merkezinden takip edilecektir. 

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretini 15 

Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan ―Öde‖ butonu 

kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine 

de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit 

ettirilecektir. 
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e) Sınav giriĢ belgesi, baĢvuru onaylandıktan sonra online iĢlem merkezinde baĢvuru 

yapılan ekrandan 21 Aralık 2017 PerĢembe günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriĢ belgesiyle sınavlara girilebilecektir.  

B) SINAVLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 

a) Sınav günleri: 06 Ocak 2018 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav 

oturumu yapılacaktır. 

b) Sınav baĢlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

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

saat süre olacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriĢ belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların Ģekli: Çoktan seçmeli yazılı test  

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman 

Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki 

konularda ağaç iĢleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru 

sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 2,5 (Ġki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 9555/1-1 

—— • —— 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddesi gereğince profesör alınacaktır. BaĢvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde Rektörlüğe baĢvurmaları gerekmektedir.  

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ 

Atanma BaĢvuru ve Değerlendirme KoĢullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuruda Ġstenilen Belgeler: 

Dilekçe, özgeçmiĢ ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 

 

BĠRĠMĠ ANABĠLĠM DALI UNVANI ADET 

Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı Profesör 1 

Ġktisadi ve Ġdari Bil. Fak. Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 

 9676/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.00/733 

Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2017-208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.10.2017-4297 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Kabaklar Köyü, Kapaklar Höyüğünün I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 12.06.2015 tarih ve 49969645.168.01/1688 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin 

etkilendiği kurumlardan kurum görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.09.2015 tarih ve 38092246-64.00/733-1733 sayılı yazısı 

ve eki, Yatırım ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve 19177542-

309.99[640520001] - 191854 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 

13.10.2015 tarih ve 86141515-755.01/199032 sayılı yazısı, Ġller Bankası Anonim ġirketi, 

Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığının 07.10.2015 tarih ve 44812147-202.99-24302 sayılı 

yazısı, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 08.10.2015 tarih ve 

510917705- 611.99-657148 sayılı yazısı ve eki, EskiĢehir Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 06.10.2015 tarih ve 58346687-299-E.9073 sayılı yazısı, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğünün 06.10.2015 tarih ve 18031414-045-203532 sayılı yazısı, UĢak 

Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 04.11.2015 tarih ve 52720483-250-E.5298 sayılı 

yazısı, UĢak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 20.11.2015 tarih ve 

26163249-750-Otomatik/15746 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 05.10.2015 tarih ve 38092246-64.00/733-1989 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, 

Kadastro Müdürlüğünün 21.10.2015 tarih ve 85297090-175/E.1388453 sayılı yazısı, UĢak 

Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 12.02.2016 tarih ve 85297090-170.03.01/E.342502 sayılı yazısı 

ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 24.02.2016 tarih ve 1060 sayı ile kayıtlı rapor, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Korum Bölge Kurulu’nun 27.02.2016 tarih ve 3090 sayılı kararı, UĢak Müze Müdürlüğü ve 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

16.12.2016 tarihli rapor, UĢak Valiliği, Ġl Kültür ver Turizm Müdürlüğünün 05.05.2017 tarih ve 

49969645.168.01/1108 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 16.10.2017 tarih ve 3850 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Kabaklar Köyü, Kapaklar Höyüğü I. (Birinci) derece arkeolojik 

sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

27.02.2016 tarih ve 3090 sayılı kararı gereği tescile önerilen alanın UĢak Müze Müdürlüğü ve 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde incelenmesi 

sonucu hazırlanan 16.12.2016 tarihli rapor doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli 

harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenen Kapaklar Höyük’ün I. (Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; Ģerh konulacak parseller listesinin ve tescil fiĢinin 

onaylanmasına; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.01/45 

Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2017-208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.10.2017-4309 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, AltıntaĢ Ġlçesi, Çakırsaz Köyü, Osmanağılı Mevkiinde yer alan Obruktepe 

Antik Mermer Ocağı sit sınırlarının sayısallaĢtırılması konusunun Koruma Bölge Kurulunca 

değerlendirilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

25.04.2017 tarih ve 70728218-168-01./1165 sayılı yazısı ve ekleri, Müdürlüğümüzün 04.5.2017 

tarih ve 834 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 06.07.2017 tarih ve 

65820641-160.99-E.1520421 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 17.07.2017 tarih ve 2617 sayı ile kayıtlı 

rapor, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.07.2017 tarih ve 4175 sayılı 

kararı, Kütahya Müze Müdürlüğü ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.10.2017 tarihli rapor ile Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 16.10.2017 tarih 

ve 3862 sayı ile kayıtlı rapor, okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Kütahya Ġli, AltıntaĢ Ġlçesi, Çakırsaz Köyü, Osmanağılı Mevkiinde yer alan, EskiĢehir 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.06.2001 tarih ve 1535 sayılı kararı ile 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, aynı Kurulun 19.12.2003 tarih ve 2615 sayılı kararı ile 1/5000 

ölçekli paftada sit sınırları ve derecesi I. (Birinci) Derece olarak belirlenen, aynı Kurulun 

10.05.2006 tarih ve 1171 sayılı kararı ile sit sınırlarının 1/1000 ölçekli paftaya aktarıldığı Ģekliyle 

uygun olduğuna karar verilen; Obruktepe Antik Mermer Ocağı I. (Birinci) Derece Arkeolojik sit 

sınırlarının sayısallaĢtırmasına yönelik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalıĢma sonucunda hazırlanan 

Obruktepe Antik Mermer Ocağı I. (Birinci) Derece Arkeolojik sit sınırlarını yeniden düzenleyen 

öneri 1/25000 ölçekli sit haritası ve kadastro paftasının onaylanmasının uygun olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.02/1009 

Toplantı Tarihi ve No : 12.10/2017-365 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.10/2017-8853 BERGAMA 

Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesi, KurtuluĢ Mahallesi, Araplıova Mevkiinde bulunan (563 ada, 16 

ve 29 parsel çevresinde batı yönde 32 ve 53 parsel ile doğu yönde 17 ve 28 parselde kayıtlı 

taĢınmazları içine alacak Ģekilde) alanda, Ġzmir 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 23.03.2016 tarih ve 6396 sayılı Kurul Kararı gereği; Bergama Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilerek) Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin Bergama 

Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğünün 13.05.2016 tarihli ve 483 sayılı yazısı ve ekindeki 

13.05.2016 tarihli müze uzman raporu, öneri tescil fiĢi ve fotoğraflar ile Bergama Kaymakamlığı 

Bergama Müze Müdürlüğünün 21.03.2017 tarihli ve 239 sayılı yazısı ve ekindeki 21.03.2017 

tarihli müze uzman raporu, ve eki harita; Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin 5177 

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

istenildiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.04.2017 

tarihli ve 1529 sayılı dağıtımlı yazısı ve kapsamında iletilen; kurum görüĢleri, ayrıca Bergama 

Belediyesi Ġmar ve Ģehircilik Müdürlüğünün 16.01.2017 tarihli ve E.223/588 sayılı ―29 parselde 

Tarım Aletleri için Depo yapılması istemi konulu yazısı ve kurulumuzun 13.09.2017 tarihli ve 

8708 sayılı kararı, 12.10.2017 tarihli ve 1281 sayı ile kayıtlı  rapor okundu, ekleri incelendi, konu 

yerinde incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesi, KurtuluĢ Mahallesi, Araplıova Mevkiinde bulunan (563 ada, 16 

ve 29 parsel çevresinde batı yönde 32 ve 53 parsel ile doğu yönde 17 ve 28 parselde kayıtlı 

taĢınmazları içine alacak Ģekilde) alanda, Ġzmir 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 23.03.2016 tarih ve 6396 sayılı Kurul Kararı gereği; Bergama Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada sınırları belirlendiği Ģekilde 

3. (üçüncü) derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı
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Yönetmeliği
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Yönetmeliği

GENELGE
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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