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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İş-

gücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan

“ise TYP hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 12/2/2016 tarihinden önce dul ve yetim aylığı aldıkları halde

TYP’ye katılanlardan 12/2/2016 tarihinden sonra ilişiği kesilenlere, bu fiilleri nedeniyle 66 ncı

maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/3/2013 28585

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/11/2014 29167

2- 12/2/2016 29622

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Ağustos 2016
CUMA

Sayı : 29799



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 13 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Yurtiçinde yüksek lisans öğrenimlerini gerçekleştiren üyeler için öğrenimlerinin ilk
üç yılında üye yıllık ödentisinin yarısı alınır. Herhangi bir işte çalışmadığını belgeleyen üyeler
için bu muafiyet öğrenimleri süresince devam eder. Üyenin bu koşuldan faydalanabilmesi için
yazılı başvurusu, okul kimliği fotokopisi ve/veya öğrenci belgesi ile bağlı bulunduğu birime
başvurması ve her yıl bu belgeleri yenilemesi gerekir. Başvuru ya da yenileme yapılmamış yıla
ait aidat normal bedeli üzerinden alınır.”

“e) Resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli
olduğunu belgeleyen üyeler yıllık üye ödentisinden muaf tutulurlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 51 – Genel Merkezin bulunduğu il dışında üye sayısı üçyüzü aşan illerde, gö-

rev ve sorumluluk alanı o il ile sınırlı olmak koşulu ile Oda Şubesi açılabilir.
Yeni şube açılabilmesi için;
a) Şube açılması planlanan ilde en az dört (4) yıl aralıksız çalışmış bir il veya bölge

temsilciliğinin olması,
b) Genel Merkez kayıtlarına göre o ilde bulunan üyelerin üçte biri (1/3)’nin imzalarını

taşıyan başvurunun, Oda Genel Kurul tarihinden en az altı ay öncesinde İl Temsilciliği tara-
fından Oda Yönetim Kuruluna sunulması,

c) Şube olacak il veya illerin, giderlerini karşılayacak gelire sahip olması
zorunludur. 
Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik kurallarına uygun ve zamanında yapılmış şubeleşme

istemlerini, ildeki çevre sorunları, mesleki etkinlik düzeyi, sanayi potansiyelleri, gelir olanakları
ve benzeri koşulları gözeterek, ilk olağan Genel Kurul gündemine alır. Genel Kurul gündemine
alınmayan şubeleşme talebi Genel Kurulda görüşülemez. Genel Kurul gündemine alınan Şube
kurulma önerisi Genel Kurula katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)’nin onayı ile kabul edilir. 

Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleki çalışmaların daha verimli bir şekilde yü-
rütülmesi ve Odanın yükümlü bulunduğu görevleri nedeniyle gerekiyorsa, Oda Genel Kurulu-
nun kararı ile il merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek şube açılabilir.

Şubeler, etkinlik alanında bulunan illerdeki üye toplam sayısının üçte ikisi (2/3)’nin
yazılı başvurusu, Şube Genel Kurulunun iki (2) kez toplanamaması ya da Olağan/Olağanüstü
Şube Genel Kurulunda Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumunda, Oda Yönetim Ku-
rulunun önerisi ve Oda Genel Kurulundaki delegelerin üçte ikisi (2/3)’nin onayı ile kapatıla-
bilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve

Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri,
bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim bi-
rimlerinin görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ADÜ-İSGUM): Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eği-

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, iş sağlığı ve güven-

liği ile ilgili öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalış-
malarını sağlamak.

b) Üniversite içinde ve dışında yer alan çalışma yaşamı ile ilgili tarafların katılımıyla
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, iş sağlığı
ve güvenliği konusunda başta danışmanlık olmak üzere konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek
ve proje yürütücülüğü yapmak.

c) Lisans ve lisansüstü iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde öğrenci ve araştırmacılara uy-
gulama alanları oluşturmak.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri düzenlemek.
d) Çalışma yaşamına ilişkin yerel, ulusal ve uluslararası politika ve eylem programları

oluşturulmasına katkı sağlamak.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlara ilişkin olarak bilimsel ve

teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve/veya yaptırmak.

b) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer kurum

ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, seminer, konferans, sempozyum, kurs-

okul benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılmak, mezuniyet sonrası ve hizmet içi eği-

tim programları düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara katılım belgesi ve sertifika vermek.

c) Çalışma alanları kapsamında üniversitelerde tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı

dâhil olmak üzere sağlık ve mühendislik alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili lisans ve li-

sansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yö-

nelik araştırma ve uygulama olanakları sağlamak.

ç) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak.

d) Öncelikli çalışma alanlarına ilişkin birimler oluşturmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, iş sağlığı ile ilgili insan gücü ve donanımı en etkin

biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak.

f) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli

taşınır ve taşınmaz malları edinmek.

g) Üniversite bünyesindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mev-

cut iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

ğ) Üniversite ile sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, bu işbirliğini iş sağlığı

ve güvenliği konularında yapan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon

çalışmalarını sürdürmek.

h) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan ve işveren temsilcilerine, çalışanlara eğitim

vermek, yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlemek.

ı) İş sağlığı ve güvenliği konularında kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmeye, çalışanların

sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

i) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında kamusal kurumlar ve Üni-

versite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği ko-

nularında hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koor-

dinasyonuna katkıda bulunmak.

j) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden

görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalış-
ma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi olmak üzere, üç
yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı
yöntemle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
c) Yurt içi ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan dışı toplantıya çağırmak.
d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

Merkezin çalışma alanında akademik etkinlik yürütmüş Üniversitenin öğretim elemanları ara-
sından dört üye olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık,
uygulama, hizmet, yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Ku-
rulu en az iki ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağan dışı olarak Müdürün çağrısı üzerine
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim
Kurulu, yetkilerinden bazılarını Müdüre devredebilir. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katıl-
mayan üye, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevden alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları

almak.
b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve Danışma Kurulunun önerilerini göz önüne ala-

rak bir sonraki yılın çalışma planını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araş-

tırma ve uygulama birimleri kurmak, buralarda görevlendirilecek kişilerle ilgili karar vermek,
gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezce yürütülecek ya da desteklenecek araştırmalar, uygulamalar ve her türlü
çalışmalar için karar almak.

d) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
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e) Araştırmacı ya da uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları
çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak.

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak.
g) Danışma Kurulunun toplantılarına katılmak ve yılda bir kez bu Kurula etkinlik raporu

sunmak.
ğ) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları

görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından se-
çilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri
Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum
yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen iki ay içinde toplanır. Danışma Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağan dışı olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri,
Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danış-
ma Kurulu toplantıları tutanağa geçirilir ve Yönetim Kurulu çalışmalarını bu önerileri dikkate
alarak yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun istediği konularda değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir, var olan
birimleri Rektör onayıyla bünyesine alabilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne ya da Rektör yardımcılarından birine devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

nasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu
organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.

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

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma

Kurulunu,
b) Merkez: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yar-

dımcılarını,
d) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Ku-

rulunu,
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.
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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 vb. konularda danışmanlık
hizmeti vermek.

ğ) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, üniversitede yeni-
likçi ve girişimci faaliyetler planlanmak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek
vermek.

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

aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:
a) Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri:
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.

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 tarafından yenilikçi proje fikirlerinin
geliştirilmesini özendirmek amacıyla çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek.

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

8) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, Ar-Ge ve yenilikçilik
kapsamında değerlendirilebilecek konular öncelikli olmak üzere, yeni çalışma konularını gün-
deme getirmek ve araştırmacıları bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.

9) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yap-
mak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar
düzenlemek, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.

10) Proje sonuçlarının ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent,
faydalı model, endüstriyel tasarım, marka vb. konularda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Tanıtım, bilgilendirme ve yayın faaliyetleri:
1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını tara-

mak, ilgili tüm öğretim elemanlarına ve birimlere duyurmak.
2) Proje döngü yönetimi konusunda rehber yayınlar hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak.
3) Proje teklif çağrılarının, etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin duyurulduğu, rehber

niteliğinde kaynakların paylaşıma sunulduğu bir web sitesi yayımlamak.
4) Üniversitede yürütülen başarılı örnek projelere ilişkin broşür, kitap vb. yayımlamak.
5) Merkez faaliyetlerini tanıtıcı broşür, bülten vb. yayımlamak.
6) Araştırma ve uygulama projelerinin sonuçlarını içeren bilimsel çalışmaların yayım-

landığı dergi çıkarmak.
7) Üniversitenin yürütücü veya ortak olduğu projelerin sonuçlarının paydaşlar ve ka-

muoyu ile paylaşılması amacıyla etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak.
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c) Proje geliştirme ve yönetimi faaliyetleri:
1) Üniversite üretilen proje teklifi sayısının artması için, öğretim elemanlarına ve öğ-

rencilere yönelik farkındalık yaratıcı atölye çalışması, bilgilendirme semineri vb. etkinlikler
düzenlemek.

2) Üniversitede üretilen çok-disiplinli projeleri teşvik etmek amacıyla bir forum oluş-
turmak, ilgili öğretim elemanlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemek.

3) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü
yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim
veya öğretim elemanlarına geri göndermek.

4) Üniversite birimlerinin yürütücü olarak başvurduğu, ortak veya iştirakçi olarak yer
alacağı projelerin, sözleşme imzalanmadan önce metinlerini incelemek, üniversitenin yasal ve
mali yükümlülüklerini değerlendirmek ve ilgili birimlere bu konuda bilgi vermek.

5) Üniversitenin idari veya akademik birimleri tarafından sunulan çeşitli proje teklifle-
rinde, ilgili birimin talep etmesi durumunda projenin koordinatörlüğünü üstlenmek.

6) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje teklif çağrıları için proje yazmak, başvuru
sahibi olarak başvuruda bulunmak, kabul edilmesi durumunda projeyi yürütmek.

7) Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası, Avrupa
Birliği vb. büyük uluslararası kuruluşlara proje teklifi hazırlamak, sunmak ve onaylanması du-
rumunda projeyi yürütmek. Söz konusu faaliyetler için konsorsiyum kurmak, çalışma grupları
oluşturmak.

8) Fon kaynağı kuruluşlara proje izleme ve değerlendirme konularında hizmet vermek.
9) Ulusal ve uluslararası proje yürüten kuruluşlara; proje yazımı, başvuru ve revizyon

süreçlerinin yönetimi, uygulama, izleme, denetim, raporlama ve sonlandırma gibi süreçlerin
tamamında veya bir kısmında sözleşme karşılığı hizmet vermek.

10) Üniversitede yürütülen projelerde; gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje
revizyon yönetimi ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimi konularında
destek sağlamak.

11) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör
olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak.

12) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.
ç) İşbirliği faaliyetleri:
1) Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde kurulan işbirliği ilişkileri kapsa-

mında üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları veya sivil toplum
kuruluşları ile ortak projeler üretmek ve yönetmek.

2) Yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ilişkileri
kurmak, söz konusu kuruluşlarda proje döngü yönetimi konusunda kurumsal kapasiteyi, eğitim
ve danışmanlık faaliyetleriyle desteklemek.

3) Üniversitede yürütülen projeler kapsamında üretilen bilgi ve tecrübelerin, proje so-
nuçlarının paydaşlarla paylaşılması için etkinlikler düzenlemek.

4) Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında proje girişimlerinin ortaya çıkmasını destek-
lemek amacıyla sanayicilerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştaylar organize etmek;
Üniversitenin Ar-Ge teknik alt yapı olanaklarının tanıtımını yapmak, sanayi kuruluşlarının bu
imkânlardan faydalanabileceği iş birliği programları tasarlamak.

5) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi,
Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

d) Diğer faaliyetler:
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.
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3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak.
4) Proje hazırlayan ve yürüten öğretim elemanlarının ve birimlerin işlerini kolaylaştır-

mak amacıyla bürokrasinin azaltıldığı bir iş akış modeli oluşturmak ve uygulamak.
5) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi ku-

ruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ti-
carileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka vb. konularda danışmanlık
hizmeti vermek.

6) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, üniversitede yeni-
likçi ve girişimci faaliyetler planlanmak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek
vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Birimler

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür Yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesin-
tisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.
e) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerin Üniversitede söz-

leşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yap-
mak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje ra-
porlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık ça-
lışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

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

etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi, Müdürün teklifi üze-
rine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görev sü-
resi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

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

tenin öğretim elemanları arasından göstereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından seçilen
dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Ku-
rulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
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(4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve

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

yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.
c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki

projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak.
ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından seçilen en çok üç öğretim üyesi ve üniversite dışı kurum temsilcilerinden oluşur. Da-
nışma Kurulunda yer alacak üniversite dışı kurum temsilcileri; Erzurum Ticaret ve Sanayi Oda-
sından bir temsilci, Kuzey Doğu Kalkınma Ajansından bir temsilci, Erzurum Valiliğinden bir
temsilci, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından bir temsilci, Ata Teknokent Teknoloji
Geliştirme Bölgesinden bir temsilci, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğından bir temsilci, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığından bir temsilci, Erzurum
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden bir temsilci, KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden bir
temsilci, üç sektör temsilcisi ve üç sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere on sekiz üyeden
oluşur. Danışma Kurulunda temsil edilecek sektörler ve sivil toplum kuruluşları, ilgili yılın ça-
lışma programında yer alan faaliyetlerin kapsamına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.
b) Merkezin, Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliği ilişkileri kurma girişimlerine destek olmak.
Birimler
MADDE 15 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere

gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları,

Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev
süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği
faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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: Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi (ETÜSEM)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun

her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için ihtiyaç duyulan tüm alanlarda
her türlü eğitim-öğretim, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması
için ortam sağlamak, araştırma geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin
kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanı
MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası kuru-

luş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar; öğretim materyali ha-
zırlar ve sınav hizmetlerine destek sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve
konferanslar düzenler, proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelen-
dirme, deney, kalibrasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelen-
dirme hizmetlerini sunar, her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenler.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             12 Ağustos 2016 – Sayı : 29799



Eğitim-öğretim kurs programları
MADDE 7 – (1) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim

programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları
Merkezin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ça-

lışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim
üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak
görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rek-

törlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordi-
nasyonu sağlamak.

ç) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli
önlemleri almak.

d) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak
ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje
önerilerinde bulunmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, ETÜSEM faaliyetlerini içeren raporu düzenlemek ve
Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden uluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine yeni üye aynı usulle
görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetin Kurulu; başkanın çağrısı üzerine
yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

12 Ağustos 2016 – Sayı : 29799                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

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 Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ön lisans ve lisans programlarında yer alan herhangi bir dersin değerlendirme so-
nucuna; ilanı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış
olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili Fakülte/Yüksekokul
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/1/2013 28536

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/8/2013 28749
2- 22/1/2014 28890
3- 17/8/2015 29448
4- 18/1/2016 29597
5- 1/6/2016 29729
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 
5’inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 
 ÇORLU 
Esas No : 2013/844 
Karar No : 2015/1254 
Firar suçundan sanık Necmettin oğlu Mukadder’den olma, 1978 D.lu, Mardin/Derik, 

Cevizpınar Ky. Nfs. Kyt.lı Ümit EM (T.C. NO: 41536824418) hakkında 5. Kor. K.lığı Askeri 
Mahkemesinin 07.10.2015 gün ve 2013/844-2015/1254 Esas-Karar sayılı ilamıyla ile KAMU 
DAVASININ DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, 

353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212, 254 ve C.M.K.’nun 231/12, 263’üncü 
maddeleri uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, 
hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, 
Mahkememize veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta 
tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik 
komutanına veya askeri kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu 
bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla 
Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 

 6629/1 
————— 

Esas No : 2015/738 
Karar No : 2015/656 
Firar ve İzin Tecavüzü suçlarından sanık Davut oğlu ve Gülsen'den olma, 1993 D.lu, 

Bolu/Gerede, Kayısopran Ky. Nfs. Kyt.lı Birol ÇELİK (T.C. NO: 35104068120) hakkında 5. Kor. 
K.lığı Askeri Mahkemesinin 22.05.2015 gün ve 2015/738-656 Esas - Karar sayılı ilamıyla, Firar 
suçundan AsCK.66/1-a, TCK.62, 50/a, 52’nci maddeleri uyarınca NETİCETEN ALTIBİN TÜRK 
LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, İzin Tecavüzü suçundan 
As.CK.66/1-b, TCK.62, 50/A, 52'inci maddeleri uyarınca NETİCETEN ALTIBİN TÜRK 
LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, 

353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212, 254 ve C.M.K.’nun 231/12, 263’üncü 
maddeleri uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, 
hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, 
Mahkememize veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta 
tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik 
komutanına veya askeri kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu 
bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla 
Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 

 6629/2 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

OPERASYONU İÇİN MAL ALIMI  

(IQVET) (RELAUNCH OF LOT 3 VE LOT 7) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 

Başkanlığından:  

Europeaid/138312/ID/SUP/TR 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 

Başkanlığı IPA I mali yardımlar çerçevesinde Balıkçılık ve Seyrüsefer Ekipmanları ve Yangın 

Koruma Ekipmanları için mal alımı sözleşmesi ihalesine çıkmıştır. İhale dosyası www.ikg.gov.tr 

ve https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome web 

adreslerinde yayınlanmaktadır.  

İhale teklifi son teslim tarihi 19.09.2016 saat 12.00 (p.m.)’dir. 

İlave bilgiler veya açıklama ve sorular www.ikg.gov.tr ve 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome web 

adreslerinde yayınlanacaktır. 7379/1/1-1 

————— 

Supply of Equipment for Improving the Quality of Vocational Education and  

Training in Turkey (IQVET) (Relaunch of Lot 3 and Lot 7) 

Europeaid/138312/ID/SUP/TR 

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Labour and 

Social Security of Turkey intends to award a supply contract for Fishing and Navigation 

Equipment and Fire Protection Equipment in Ankara with financial assistance from the IPA I. The 

tender dossier is available at www.ikg.gov.tr and will also be published on the EuropeAid 

website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.  

The deadline for submission of tenders is 12.00 p.m. and 19.09.2016.  

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do= 

publi.welcome and www.ikg.gov.tr. 7379/2/1-1 
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1.300 TON GERGİ ÇELİĞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/294180 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419 - 4149 0 312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 1.300 ton gergi çeliği alımı 
3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 

ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı 
Salonu (4030 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, 
Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3    
Gar - ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu’na 28/09/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 500,- 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. 7336/1-1 
—— • —— 

DEMLİK SÜZEN POŞET ÜRETEN VE KUTULAYAN TAM OTOMATİK ÇAY 
PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 5 Gr ve 15 Gr Demlik Süzen Poşet Üreten Poşetleri 

Kutulayan Tam Otomatik Çay Paketleme Makinesi ve Bu Makineye Entegre Selefon Kaplama 
Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.08.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 7076/1-1 
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OTEL VE MÜŞTEMİLATI VASFINA HAİZ TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1.Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kirazlı Mahallesi Uludağ Mevkiinde Bulunan 10.868 m2 

Yüzölçümlü Otel ve Müştemilatı Vasfına Haiz Taşınmazın Peşin Satışı” işi 
Tahmin Edilen Bedel : 18.127.704,00.- TL 
Geçici Teminat %3 :      543.832,00.- TL 
 

S.NO İLÇESİ MAHALLESİ TOPLAM m2 
BELEDİYE 

HİSSESİ 

1 Osmangazi Kirazlı 10.868 m2 Tam 

 
2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye 

konulmuştur. 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 23/08/2016 SALI günü saat 15:00 de yapılacaktır. 
Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de 

görülebileceği gibi 500,00.- TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir. 
 

İSTENEN EVRAKLAR 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 

1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi 

2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 
İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 
Tasdikli İmza Sirküleri 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 
Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 
Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Cüzdan Sureti.  

5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz  5 İkametgah Senedi 

6 Şartname Alındığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 
Borcu Yoktur Belgesi 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 
Yoktur Belgesi 

 
İdari şartnamede belirtilen şekilde tekliflerini ihale günü saat 14:00’a kadar Bursa 

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md.ğü Zafer Mh. Ankara 
Yolu Cad. A Blok Zemin Kat No: 1/1   Osmangazi / Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri 

gerekmektedir. 
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 
http://www.bursa.bel.tr 7083/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın 2016/2017 üretim kampanyası döneminde yapılacak işlerden olan Pancar 

analiz laboratuarı hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile 
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların 
uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt numarası : 2016/305416 
1 - İdarenin 
a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ   TURHAL/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 356 275 35 30 - 356 275 35 39 
c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2016/2017 üretim kampanyası döneminde 

43 kişi İle yapılacak olan Pancar analiz laboratuarı 
hizmeti. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) ay. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI 
b) Tarihi ve saati : 23/08/2016 - 14:00 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

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

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Diğer hususlar: 
İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 
KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 7254/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya dönemi (±) % 20 toleranslı tahmini 60,000 Ton Şeker Pancarının, 

“Alpulu Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu ile Nakliyesinin 
Yapılması Hizmet Alımı İşi” T.Ş.F.A.Ş.- Genel Müdürlüğü “Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği” 
esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016 / 302575 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü 39570-Alpullu/KIRKLARELİ 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0288 523 22 40(5 Hat),   Faks: 0288 523 12 60 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 60,000 Ton şeker pancarının karayolu ile nakliyesi hizmet 

alımı. 
b) İşin yapılacağı yer : Şartname eki listede gösterilen, bölge şefliklerimize bağlı 

kantarlardan, Eskişehir Şeker Fabrikası’na karayolu ile 
pancar nakliyesi yaptırılacaktır. 

c) İşin Başlama ve Bitiş 
    Tarihleri : Şartname eki verilen listede belirtilmiştir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Alpullu Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu. 
b) Son Teklif Verme Tarihi 
    ve Saati : 25/08/2016   Perşembe günü, Saat 10.00 
4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5 - İhale dokümanı (Alpullu Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi Alpullu/BABAESKİ) 

adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 25/08/2016 Perşembe günü, saat 10.00’a kadar Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
Alpullu - BABAESKİ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu 
tutulmayacaktır) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 7272/1-1 
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AKTİF VE PASİF KABLOSUZ AĞ ELEMANLARI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı Aktif ve Pasif Kablosuz Ağ Elemanları teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale 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 İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 7372/1-1 
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ÜST DÜZEY DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI, KONVANSİYONEL RÖNTGEN 

CİHAZLARININ DİJİTALİZASYONU, MOBİL RÖNTGEN VE FLAT  

PANEL DEDEKTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

ihtiyacı “Üst Düzey Dijital Röntgen Cihazı, Konvansiyonel Röntgen Cihazlarının Dijitalizasyonu, 

Mobil Röntgen ve Flat Panel Dedektör”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7378/1-1 
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ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TARAMA SİSTEMİ ALINACAKTIR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Konya Hava Limanı 

Müdürlüğünden:  
DHMİ Konya Havalimanı Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tarama Sistemi alımı 4734-3 g 

sayılı DHMİ İhale Kanununun 14'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/312420 
1 - İdarenin 
a) Adresi : DHMİ KONYA HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 

VALİ AMET KAYHAN CAD. 2. ORG. SAN. KARŞISI 
ANKARA YOLU ÜZERİ SELÇUKLU/ KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 239 13 43 - 332 239 13 41 
c) Elektronik Posta Adresi : ayhan.bolat@dhmi.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : DHMİ Konya Havalimanı Araç Altı Görüntüleme ve 

Plaka Tanıma Sistemi Alımı.  
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanlarından ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Giriş Nizamiye 

Kontrol noktası; 30 km sabit hız veya altında bir hızla 
geçen araçların taranması, önceki görüntüleri ile 
karşılaştırılması için araç altı tarama sistemi temin ve 
tesisi işi 

c) Teslim tarihi :  Sözleşme tarihi itibari ile 15 (on beş) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ KONYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 

TOPLANTI SALONU 
b) Tarihi ve saati : 06.09.2016 Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
İş bitiminde As-BUİLT projeler 3 takım olarak hazırlanacak ve idareye teslim edilecektir. 
4.4. SMM (Serbest Müşavir Mühendislik) - YMM (Yeminli Mali Müşavir) veya vergi 

dairesi onaylı proforma fatura ek fatura ile ilgili onaylı sözleşme isteklinin teklif ettiği bedelin en 
az % 50 ‘sine denk gelecek şekilde teklif zarfı içinde ihale günü sunacaktır. Bahse evrakları 
olamayan istekli/istekliler elenerek ihale dışı bırakılacaktır. 

4.5. Yüklenici temin edilen Araç altı görüntüleme ve plaka tanıma sisteminin Konya 
Havalimanı giriş nizamiye kontrol noktasında yol şeridine montajının yapılası süresince sahada en 
az beş yıl deneyimli bir adet Elektronik mühendisi bulunduracaktır. 

4.6. Söz konusu sistemi güvenlik açısından önem arz ettiği için Yüklenici temin ve 
tesisini müteakip 2 yıl garanti süresince çıkabilecek arızalara mesai saatleri içinde 1(bir) saatte 
mesai saati dışında 3(üç) saatte müdahale edecek şekilde (Havalimanında veya Antalya ilinde 
arızaya müdahale edip giderecek bir teknik personel bulundurması) gerekli her tür önlemi 
alacaktır. Arızaya geç müdahale edilmesi durumunda veya giderilmemesi durumunda 4734-3 g 
DHMİ İhale Kanunu ve 4734 İhale Kanunu çerçevesinde Teminatı nakde döndürülerek 
yasaklama yoluna gidilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye 

ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

DHMİ KONYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL ŞFLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını DHMİ KONYA HAVALİMANI 

SATIN ALMA VE İKMAL ŞEFLİĞİ den (Kurumdan) ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ KONYA HAVALİMANI SATIN ALMA 
VE İKMAL ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  7380/1-1 
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MUHTELİF GÜÇLERDE MOBİL AYDINLATMA SETİ 
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Güçlerde Mobil Aydınlatma Seti Alımı İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. 

Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhale Dosya Numarası : 2016/21 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32     06560 - Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 23 38 - 0 312 204 81 58 
c) İhale dokümanının 
    görülebileceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 
Müdürlüğü 

2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı-15 Adet “MUHTELİF GÜÇLERDE MOBİL 

AYDINLATMA SETİ ALIMI İŞİ” 
b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 240 

(ikiyüzkırk) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.09.2016 Cuma Günü, Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgesi: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin  %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu, 
3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
4.2.3. İstekli ISO 9001 kalite standardı belgesi, 
4.2.4. Teklif edilen Aydınlatma Setine ait birer takım komple sistemi içeren parça 

kataloğu, işletim bakım kitabı, elektrik şemaları ile Dizel Motor, Alternatör, Elektronik Kontrol 
Paneli, Güç Panosu ve Kabin/Römork’a ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar, 
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4.2.5. Elektrojen Gruplarının teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar, 
(Genel Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.) 
4.2.6. Teknik şartnameye cevaplar, (Teklif konusu Aydınlatma Setinin özellikleri, açık ve 

net bir şekilde belirtilecektir. Şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Şartnamedeki özellikleri 
karşılar, aynısı, kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.) 

4.2.7. Aydınlatma Setine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi, (Yüklenici 
idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)  

4.2.8. Teklif edilen elektrojen gruplarının özelliklerini belirten teknik şartnamenin eki (Ek 1, 
Ek 2) 30 ve 13 kVA için ayrı ayrı doldurularak imalatçı firma tasdiki ile birlikte verilecektir. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, 30 kVA veya daha yüksek güçte dizel elektrojen grubu 

ve/veya seyyar aydınlatma aracının üretim veya pazarlamasını yapmış olmak.” kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı 
uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı 

aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası 
vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü 
Zemin Kat Z-138 no.lu odadan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 
no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale 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 sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 7343/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Seferihisar Belediye Başkanlığından: 

İli  : İzmir 

İlçesi : Seferihisar 

Kurum : Seferihisar Belediye Başkanlığı 

İşin Adı/Konusu/Cinsi : Taşınmaz mal satılacaktır. 

İhale Tarihi ve Saati : 31/08/2016 (otuzbir Ağustos ikibinonaltı) Çarşamba Günü 

Saat: 11.00 (on bir) 

İhale Usulü : 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37 - 43. Maddelerinde 

belirtilen Kapalı Teklif Usulü 

Madde1. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 

37 - 43. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

Madde 2. İhale kapsamında aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın çıplak mülkiyet hakkı 

13.000.000,00 TL (On üç Milyon Türk Lirası) muhammen bedelle satılacaktır. İhale bedeli ilk 

taksiti peşin olmak üzere aylık dört eşit taksit halinde tahsil edilecektir. İhale bedelinin tamamı 

tahsil edilmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. 

Tapu Bilgileri: Seferihisar Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Tapunun İzmir İli 

Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1081 ada 1 parselinde kayıtlı 52.183,00 m² yüzölçümlü arsa 

vasfında taşınmaz. AÇIKLAMA: Taşınmaz üzerinde 05/10/2006 tarih ve 5024 yevmiye no ile 

Müstakil ve Daimi nitelikte olan üst hakkı Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş. lehine 47 yıl 6 ay 

müddetle 3254 tescil edilmiş (Başlama tarihi 05/10/2006 bitiş tarih 05/10/2053) olan irtifak hakkı 

bulunmakta olup lehdar PRS Otelcilik Turizm Taşımacılık Ve İnşaat Ticaret A.Ş. dir. 

İmar durumu: 3. Derece Arkeolojik sit alanında olup;1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 

Planında bir kısmı turizm tesis alanı, geri kalan alan ise Günübirlik Tesis Alanı olarak 

belirlenmiştir. 1 Numaralı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınmadan 

yapılaşma yapılmaz. Otel olması durumunda; E:0,50 Hmax = 10m, Tatil Köyü olması durumunda; 

E:0,30 Hmax = 6,50 m şeklindedir. 

Taşınmaz üzerinde 423 odalı turizm tesisi (otel)bulunmaktadır. 

Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri 

dahilinde ücretsiz görülebilir ve 200 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların 

şartname bedelini yatırmaları zorunludur. 
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Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir. 

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı 

için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir; 

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış, 

a - Dış Zarf 

b - İç Zarf 

c - Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun) 

d - Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) 

e - Nüfus sureti (gerçek kişiler için) 

f - Muhammen bedelin %3 ü oranında, 390.000,00 TL (Üç Yüz Doksan Bin Türk Lirası) 

tutarında geçici teminat yatırmak. (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.) 

g - Şartname alındı makbuzu 

h - Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter 

tasdikli vekaletname 

ı - Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge 

i - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

j - Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

k - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. 

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin 

edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 31/08/2016 Tarih ve 

Saat:10:30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

İlan olunur. 7356/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
İnegöl Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz Mülkiyetindeki aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların her biri ayrı ayrı 

olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale 
yöntemiyle satışı yapılacaktır. 

1 - İdarenin;  
Telefon ve Fax No: (0 224) 71 375 25 - Fax No: (0 224) 713 17 10 
2 - Satışa Konu olan Gayrimenkullerin: Mahalle; 
Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri; 
 

Sıra 
No Mahalle 

Ada 
No 

Parsel 
No Cinsi 

Yüzölçümü 
(m²) 

Toplam 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

Tutarı (TL) 

  1 Kemalpaşa 1250 6 Arsa 811,80 m² 365.310,00.- 10.959,30.- 

  2 Mahmudiye 410 268 Arsa 362,80 m² 544.200,00.- 16.326,00.- 

  3 Mahmudiye 1312 5 Arsa 1.307,87 m² 1.307.870,00.- 39.236,10.- 

  4 Mahmudiye 1312 6 Arsa 1.610,40 m² 1.610.400,00.- 48.312,00.- 

  5 Mahmudiye 1312 7 Arsa 1.908,32 m² 1.908.320,00.- 57.249,60.- 

  6 Mahmudiye 1312 8 Arsa 2.193,89 m² 2.193,890,00.- 65.816,70.- 

  7 Mahmudiye 1312 9 Arsa 2162,21 m² 2.162.210,00.- 64.866,30.- 

  8 Mahmudiye 1312 10 Arsa 567,46 m² 567.460,00.- 17.023,80.- 

  9 
Akhisar 

(1. etap TOKİ) 
374 1 

Mesken 
C-2 Zemin-1 

109,46 m² 80.000,00.- 2.400,00.- 

10 
Akhisar 

(1. etap TOKİ) 
374 1 

Mesken 
C-2 Zemin-4 

109,46 m² 80.000,00.- 2.400,00.- 

11 
Akhisar 

(1. etap TOKİ) 
374 1 

Mesken 
C-2 Birinci-5 

109,46 m² 80.000,00.- 2.400,00.- 

12 
Akhisar 

(1. etap TOKİ) 
374 1 

Mesken 
C-2 Birinci-8 

109,46 m² 80.000,00.- 2.400,00.- 

 
İhale ile Satışa sunulan Gayrimenkuller; 2 yıldan fazla süreyle, Belediye Mülkiyetinde 

olması nedeniyle, Katma Değer Vergisi’ne tabi değildir. 
3 - İhalenin; 
A) Yapılacağı Yer : Osmaniye mh. İstiklal Cd. No: 2/A - İNEGÖL 
  İnegöl Belediyesi Sani Konukoğlu Konferans Salonu 
B) Tarihi ve Saati : 23.08.2016 Saat: 10:00 
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler, isteklinin; 
4.1 - Tebligat adresi, kanuni ikametgah adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, 

faks numarası ve varsa elektronik posta adresi. 
4.1.1 - Gerçek Kişiler; 
T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” 

suretlerini ibraz edeceklerdir. 
4.1.2 - Tüzel Kişiler; 
Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yer’in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2016 yılı 

içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir. 
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5 - Vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü. 
6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak. 
7 - İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden 

ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli; 20,00.-TL. olup, 
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dokümanı almaları zorunludur. 

8 - İhaleye katılmak isteyenler; 23.08.2016 Tarihi, Saat 09:30’a kadar İhaleyle ilgili 
istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlak Müdürlüğü 
Kira Servisine teslim etmek zorundadırlar.  

9 - Posta ile yapılacak Teklifler, İhaleyle ilgili istenen belgelerden oluşturulacak dosya ile 
birlikte 23.08.2016 tarihi, Salı günü saat 09:30’a kadar İnegöl Belediye Başkanlığının Sinanbey 
Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 - İNEGÖL adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. 
Posta ile gönderilecek tekliflerde; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak 
değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 7397/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Sami BERBEROĞLU Yapı Malzemeleri Lab. İnş. Taahhüt Maden Müh. Eğitim Turizm 

Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Gecen Köyü Merkez / BARTIN adresinde bulunan yapı 
malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 
07.06.2013 tarih ve 457/4 sayılı kararı ile verilen 434 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve 
kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez 
Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 21.07.2016 tarih ve 518/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık 
Makamından alınan 05.08.2016 tarih ve 18192 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7341/1-1 
—— • —— 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 
Kırıkkale ili Süleyman Demirel Lisesinden alındığı iddia edilen 15/06/2003 tarihli ve 36 

nolu Ayhan ÜRKMEZ'e ait diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği 
anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
OKUL NO 51 
ADI SOYADI AYHAN ÜRKMEZ 
BABA ADI KADİR 
ANNE ADI GÜLNAZ 
DOĞUM YERİ KIRIKKALE 
DOĞUM TARİHİ 01/01/1986 
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI SÜLEYMAN DEMİREL LİSESİ 
DİPLOMA NO 36 
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ 15/06/2003 
ALANI/DALI SOSYAL BİLİMLER 
 7352/1-1 

—— • —— 
Milli Savunma Bakanlığından: 

YASAKLILIK İŞLEMİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Transvaro 

Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında verilen ve 27/04/2016 tarih, 29696 
sayılı Resmi Gazete’nin 114’ üncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili işlemin, 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un 29/06/2016 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2016/2755 
sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince; idarenin 
davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, yasaklama kararının uygulanması 
durdurulmuştur. 7383/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite 
Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir.) 

 

Fakülte/Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklamalar 

Mimarlık Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 
1 Yapı Bilgisi Profesör 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü 1 Yönetim ve Organizasyon Profesör 

Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü 1 Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 
Yardımcı 

Doçent 

Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü 1 
Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

(Borçlar Hukuku Bilim Dalı) 

Yardımcı 

Doçent 

Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü 1 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü 
1 İnşaat Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 
1 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Mimarlık Tarihi 
Yardımcı 

Doçent 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Mimari Tasarım 
Yardımcı 

Doçent 

Mimarlık Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 
2 İç Mimarlık 

Yardımcı 

Doçent 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 
1 

Eğitim Programları ve 

Öğretim 
Doçent 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu  
 Ataköy Yerleşkesi 
 E-5 Karayolu üzeri 34156  
 Bakırköy/İstanbul 
 Tel: 0212 498 47 98  
 E-mail: ik@iku.edu.tr 7394/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/91046 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Raufbey Mah. Musa Şahin Bul. 

No: 156 Osmaniye 
Tel-Faks 0 328 814 54 88 

Posta Kodu  E-Mail osmaniye@gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Deniz KORKMAZ  

Adresi 
Fakıuşağı Mah. 45006 Sk. 

No:18C/01 
 

T.C. Kimlik No. 67117294906  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7395/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7393/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  03.13.514/03.00.2142 
Toplantı Tarihi ve No : 18.05.2016 - 197 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.05.2016 - 4169 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Kozluca köyü ve Çıkrık Köyü, İscehisar İlçesi, Çalışlar 

Köyü, Karaağaç Köyü ve Doğanlar Köyü’nde yer alan Milli Mücadele Dönemi Sivri Tepe 
siperlerinin tescil edilmesi talebine ilişkin Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 19.10.2015 tarih ve 16586271-165/3940 sayılı yazısı ve eki, Müze Müdürlüğü 
uzmanlarının 07.12.2015 tarihli raporu, Afyonkarahisar Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 
01.10.2015 tarih ve 84082599 -170.03.01/E.1197372 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin 
iletildiği yazılar ve 10.05.2016 gün ve 4433 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, 
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Kozluca köyü ve Çıkrık Köyü, İscehisar İlçesi, Çalışlar 
Köyü, Karaağaç Köyü ve Doğanlar Köyü’nde yer alan Milli Mücadele Dönemi Sivri Tepe 
siperlerinin kararımız eki 1/25000 sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta 
doğrultusunda “Tarihi Sit” olarak tescilinin, hazırlanan tescil fişinin, geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartlarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz 
herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  45.11/228 
Toplantı Tarihi ve No : 10.06.2016-284 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 10.06.2016-6782 İZMİR 
Manisa ili, Soma ilçesi,  Avdan Mahallesinde bulunan alanda Manisa Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca yapılan tescil önerisinin iletildiği; Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 03.11.2015 tarihli ve 4358 sayılı yazısı ve ekleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
ayrıca tespiti yapılan buluntu alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında tescillenmesi 
gerektiği, bu kapsamda ilgili kurumların görüşlerinin talep edildiği İzmir 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli ve 682 sayılı yazısı ve eki 
kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2016 tarihli ve 642 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;         

Manisa ili, Soma ilçesi,  Avdan Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli 
paftada işaretlenen şekli ve “Avdan Antik Dönem Yerleşimi ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik 
sit ve 3. (üçüncü) derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun 
olduğuna,  karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.03.102 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2015-207 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2015-5016 İZMİR 

Manisa İli, Demirci İlçesi, Hacıhasan; İçhisar; Mithatpaşa ve Pazar Mahallelerindeki 6 

adet taşınmazın tescil edilmesi isteminin iletildiği Demirci Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri 

Müdürlüğünün 25.09.2014 gün ve 543 sayılı yazısı; Müdürlüğümüzce konuya ilişkin bilgi ve 

belgelerin istendiği 01.12.21014 gün 613 sayılı yazısı ile konuya ilişkin kurum görüşlerinin 

istendiği 19.01.2015 gün ve 144 sayılı yazısı; Müdürlüğümüz evrak kaydında 26.03.2015 tarih ve 

303 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda;  

Manisa İli, Demirci İlçesi, Demirci yerleşmesi yerleşik alanında kalan kararımız eki 

listede belirtilen taşınmazların tescil edilmesine, tescil fişlerinin uygun olduğuna, koruma 

gruplarının II. grup olarak belirlenmesine; söz konusu taşınmazlara cephe veren parselleri de 

içeren kadastral haritaların temin edilmesine ve korunma alanı önerisinin Müdürlüğümüz 

uzmanlarınca hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 

 

LİSTE 1 (Kararımız ile Tescil Edilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları ) 

 

Sıra 

No Adresi 

Kadastro Bilgileri 

Vasfı: 

Koruma 

Grubu Ada Parsel 

1 
Hacıhasan Mh,   

Birlik Cd, No:5;7 
145 16;15 

İki katlı kagir 

yapı(16,15parseller) 
II; II 

2 
İçhisar Mh;  

Yukarıhisar Cd. No:21 
207 1 Avlulu Ahşap Ev II 

3 
Mithatpaşa Mh.,  

Mektep Cd. No:27 
72 15 Bahçeli Kargir Ev II 

4 
Pazar Mh, Mektep  

Cd, No: 30 
97 6 

Bahçeli İki Ev 

Bir Kerpiç Dam 
II 

5 
Pazar Mh, Mektep  

Cd, No: 32 
103 8 

Bir Fırın, Bir Mağazası 

Ahşap Dükkan 
II 

 7364/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


