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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(g) bendinde yer alan “özel öğretim kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal etkinlik

merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları,” ibaresi eklenmiş,

aynı bentte yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fık-

ranın (ü) bendinde yer alan “Çeşitli kurslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel öğretim

kursları, uzaktan öğretim yapan kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve sosyal etkinlik mer-

kezleri” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “ve öğrenci etüt eğitim merkezleri” ibaresi yü-

rürlükten kaldırılmış, (v) bendinde yer alan “mesleki yeterlilik kursu” ibaresi “ulaştırma hiz-

metleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki

bentler eklenmiştir.

“y) Faaliyet dönemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilere yönelik faaliyetlerin

devam ettiği 1 Eylülden ertesi yılın 1 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

z) İşbirliği protokolü: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan

ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri işbirliği protokolünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine aşağı-

daki cümle eklenmiş,  aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “üç nüsha öğretim programı taslağı,

haftalık ders çizelgesi taslağı ve CD’si” ibaresi “öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin

kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendinde

yer alan “kat malikleri kurulu” ibaresi “kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün” şeklinde de-

ğiştirilmiş, aynı bentte yer alan “(Belgede” ibaresinden sonra gelen “her” ibaresi “muvafakat

veren” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (s) bendinde yer alan “dair belge veya” ibaresinden

sonra gelmek üzere “yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın

(t) bendinde yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezi veya özel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

aynı bentte yer alan “atanabileceğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “; sosyal etkinlik mer-

kezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna” ibaresi ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin

ifade yer almaz.)”

“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b),

(ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği pro-

tokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar

belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci

fıkrasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerinde ise bu Yönetme-

liğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan

“görülen okullar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi, aynı

maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(EK-3/A)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal et-

kinlik merkezlerine (EK-2/B)” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği proto-

kolü tarihinden itibaren üç ay içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulu-

nulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ve dördüncü fık-

rasının sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerine ad verilirken ilgili belediyenin adı da yer alır.”

“Kurumların adında “üniversite” kelimesi ile çeşitli kursların adında (EK-4)’te yer alan açık

öğretim öğrencileri için kurs grubu program adları ve (EK-15)’te yer alan bilim grubu program

adları yer alamaz. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliş-

tirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen

üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilir. Sosyal etkinlik merkezlerinin tabela, rek-

lam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve

logosu yer alır.”

“(5) Kurumların adında kamu kurum ve kuruluşlarının adının, logosunun, işaretinin,

markasının kullanılması ilgili kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatına uygun vereceği izne

tabidir. Ancak bu isimler bu maddenin diğer fıkra hükümlerine aykırı olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygun

yerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklen-

miştir.

“(4) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sos-

yal etkinlik merkezleri yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini

gösteren çizelgelerini bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderir.”

“Sosyal etkinlik merkezlerinde her bir faaliyet saatinin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin ilk 15

dakikası faaliyet hazırlığı için 45 dakikası ise öğrencinin faaliyet süresi olarak değerlendirilir.

Faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır; 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında ise saat

21.00’e kadar devam edebilir.” 

“Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu sosyal et-

kinlik merkezinden o faaliyet dönemi için kaydı silinir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde geçen “, öğrenci

etüt eğitim merkezlerinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“2) Bahçesi bulunan müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul; orta-

okul ve en fazla iki ortaöğretim okulu; birden fazla ortaöğretim okulu; ilkokul ve ortaokul ile

ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulu birlikte,”

“d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar

kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma

odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/bi-

nalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin

faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki

faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir.

Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün

eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri,

girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında

faaliyet gösterebilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiş ve  aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Ancak; valilikçe yapılan incelemede

kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapa-

tılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi

“Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/so-

ruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde

idari para cezasının ödenmesinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.

“e) Milletlerarası okulların devirlerinde devir alacak kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen

Bakanlar Kurulu Kararı,”

“(9) Sosyal etkinlik merkezleri gerçek veya tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve

işletme hakkı verilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “teftiş

veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin

uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi “inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda ku-

ruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesin-

den” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ku-

rucu veya kurucu” ibaresi “kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu” şeklinde değiştirilmiş

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yar-

dımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim per-

sonelinden oluşur.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Sosyal etkinlik merkezlerinde; 

1) Kurum müdürü, 

2) Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici

veya usta öğretici,

3) Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu

personel,

4) Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki

faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı,

5) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak 

görevlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

leler eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerinde ise asıl görevli aylık ücretli görevlendirilen eğitim personelinin

çalışma süresi haftalık azami 40 faaliyet saati olup hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum

yönetimince belirlenir. Ancak aylık karşılığı faaliyet saati süresi haftalık 40 saatten az belirlenen

personele 40 saate kadar tamamlamak üzere ders saati ücreti karşılığı görev verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan kurumlara müdür/müdür yardımcısı

olarak atananların bu görevlerde geçirdikleri süre öğretmenlikte geçirilen süre olarak kabul

edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sosyal etkinlik merkezlerinde görevli eğitim personeli, öğrencilerin ödev ve pro-

jelerine ilişkin araştırmalar ile öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kül-

türel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını sağlar ve kurum yönetiminin vereceği diğer gö-

revleri yapar. Bu merkezler için ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul dördüncü sınıflarda ise sınıf rehber öğretmeni görevlendirilmesi kaydıyla tüm derslere

alan öğretmenleri görevlendirilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden aşağıdaki bilgi ve

belgeler istenir:

a) İş sözleşmesi.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş

olunduğuna dair yazılı beyan.

c) İlk defa görev alacaklar hariç hizmet sınıfında daha önce yapılan görevleri gösterir

hizmet belgesi.
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ç) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış

olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge.

d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce

onaylı örneği, yurt dışından alınmış diplomaların ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denk-

lik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek

lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti. 

(2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olan-

lardan birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler; üniversitelerin ilgili lisans

programlarından mezun olup resmî veya vakıf üniversitelerinde en az iki yıl eğitim personeli

olarak çalışmış olduğunu belgelendirenlerden ise pedagojik formasyon belgesi istenmez.

(3) Kurumda görevlendirilecek diğer personelden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş

olunduğuna dair yazılı beyan.

b) En az ilkokul  mezunu olunduğunu gösterir belgenin aslı veya millî eğitim müdür-

lüğünce onaylı örneği.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğitim personelinin çalışma

süresi haftalık en çok 40 faaliyet saati olup eğitim personelinin hangi gün ve saatlerde çalışacağı

kurum yönetimince belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İŞKUR tarafından görevlendirilen personel ile bir yıldan daha az süreli sözleşme

yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Ancak rehber öğretmenin görevinden ayrılması durumunda yirmi gün içinde kurum yöneti-

mince görevlendirilmek üzere bir rehber öğretmenin görevlendirme teklifi yapılır ve ilgili merci

tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde yeniden düzenlenmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“(2) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaş-

tırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları

için geliştirilen ve Bakanlığımızca onaylanan programlar onay tarihinden itibaren yedi yıl ge-

çerlidir. Söz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programı hazırlayan, uygulayan ku-

rumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından altıncı yılın sonunda ve en geç bir yıl içinde

değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. Yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal
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edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum,

13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay

içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma

ruhsatı iptal edilir.”

“(10) Sosyal etkinlik merkezlerine devam eden her bir öğrenci için haftalık en fazla 40

faaliyet saati planlanır. Planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete

katılması sağlanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “12”

ibaresi “6”  şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde her 24 öğrenciye kadar bir grup oluşturulur ve her

grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin doku-

zuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “özel öğretim

kurslarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerine, özel ulaştırma hiz-

metleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “hiz-

metiçi eğitim merkezlerine” ibaresinden sonra gelen “ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine” iba-

resi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “öğrenim vizesi” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ve pasaport” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin on üçüncü fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Okul öncesi eğitime devam edecek çocukların 36 ncı ayını tamamladığı ay itibarıyla

kaydı yapılabilir.”

“Ancak kurumun sürekli olarak kapatılması, kursiyerin ikametinin farklı bir il/ilçeye taşınması

durumunda kursiyer, devam ettiği programı uygulayan başka bir kuruma programın kalan bö-

lümünü tamamlamak üzere kayıt yaptırabilir. Ayrıca birden fazla seviyesi olan kurslarda kur-

siyerler bir üst seviyedeki programlara farklı kurumlarda devam edebilirler.”

“(13) Özel okullarda nakil ve geçiş başvurusu, birinci ve ikinci dönemin son üç haftası

ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere veli tarafından öğrencinin

öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını ta-

şıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir.

Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı

kalmaksızın yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmaması esastır. Ancak yıllık

etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmeyecek mik-

tarda katkı ücreti alınabilir. Bu ücretler, Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü

cümlesinde belirtilenlerden alınmaz.”
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

birinci cümlesinde yer alan “tespit edilerek” ibaresi “Türk Lirası olarak tespit edilir,” ibaresi

şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yapılacak indirim oranı ilan edilen eğitim ücretinin %50 sinden fazla olamaz.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde

yer alan “ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin başlığı “Kurumların denetimi, in-

celeme ve kontrolü” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “şube

müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarafından” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“(5) Çeşitli kurslar ile özel hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin, bu Yö-

netmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde

yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyükşehir statü-

sündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise

merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince

görevlendirilen lisans mezunu personel tarafından incelenerek kontrol edilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 67/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İdari para cezasına neden olan hususun giderilmesi için kuruma en fazla üç ay süre

verilir. Bu süre sonunda idari para cezasına neden olan hususların devam ettiğinin tespiti hâlinde

yeni yasal işlem yapılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Bu madde kapsamında eğitim ve öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim

desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim

müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka per-

sonel tarafından incelenir. Söz konusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılığın tespiti hâlinde

onuncu fıkra hükmü uygulanmak üzere Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Ayrıca özel öğretim kurumları reklamlarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim

öğrencilerinin resimleri, öğrenim çağlarına yönelik modellenmiş resimler kullanılamaz.” 

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birden fazla bilim grubunda eğitim öğretim

faaliyetlerine devam eden özel öğretim kursları 1/8/2017 tarihine kadar, bir bilim grubunda

faaliyet göstermek üzere yeni yerleşim planı ile birlikte bağlı oldukları millî eğitim müdürlük-

lerine müracaat ederler. Bu kurumlardan kurum kontenjanı değişikliği ile yerleşim planında
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fen laboratuvarı düzenlenmesi gerektirmeyenler için inceleme raporu düzenlenmeden, uygu-

lanacak bilim grubuna uygun yerleşim planı millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak kurum

açma izni valilikçe düzenlenir. Kurum kontenjanı değişikliği ve/veya fen laboratuvarı düzen-

lemesi gerektiren başvurularda 13 üncü ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Bu fıkra doğrultusunda millî eğitim müdürlüğüne yerleşim planıyla başvuran kurucu/kurucu

temsilcisinin, yerleşim planının, kurumun yerleşimine uygun olarak düzenlendiğine veya en

geç 4/8/2017 tarihine kadar düzenleneceğine dair taahhütnamesi de başvuru esnasında alınır.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrala-

rında yer alan “özel öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çeşitli kurs-

lar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki

eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için yürürlükte olan öğ-

retim programlarından yedi yıllık süresi tamamlananlar, ilgili kurum/kuruluş tarafından iki yıl

içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. İki yıl içinde yenilenmeyen prog-

ramlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunma-

ması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde

program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni

ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik EK-15’te yer alan bilim grubu programlarını

uygulayan temel liselerde, bilim grubu sayısında artış olmaması kaydıyla bilim grubunda ve

programlarında değişiklik yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 17 – (1) 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

indirim oranı şartı 2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtları için geçerli olmak üzere uygu-

lanır.

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) 1/7/2017 tarihine kadar faaliyet gösterecek olan öğrenci

etüt eğitim merkezleri için bu Yönetmeliğin mülga hükümleri uygulanır.

(2) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin Kanunda belirtilen kurumlara dönüşüm başvurusu

kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 1/7/2017 tarihine kadar yapılır. Dönüşüm iş ve işlemleri

15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ancak mevcut binasında okula dönüşmek için

başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) bentle-

rinde belirtilen belgeler istenmez. Bu fıkra kapsamında dönüşüme başvuran öğrenci etüt eğitim

merkezlerinin kurucularında, dönüşmek amacıyla başvurduğu kurum için 5 inci maddenin ikin-

ci fıkrasının (s), (ş), (t) bentlerinde belirtilen kurucu nitelikleri aranmaz. Mevcut kurucu tem-

silcisi, aynı bentlerde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığına bakılmaksızın 2018-2019 eği-

tim öğretim yılı sonuna kadar kurucu temsilciliğine devam edebilir.”
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2/B eklenmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan kişisel gelişim kursları katego-

risinin “Açıköğretim Öğrencileri İçin Kurs Grubu”na ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve aynı formun yetenek kursları kategorisinde yer alan “Dans ve Bale Kursu Grubu” satırının

altına aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2012 28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/7/2012 28360

2- 23/10/2012 28450

3- 2/8/2013 28726

4- 7/9/2013 28758

5- 29/5/2014 29014

6- 5/7/2014 29051

7- 21/8/2014 29095

8- 24/9/2014 29129

9- 17/1/2015 29239

10- 4/7/2015 29406

11- 23/7/2015 29423

12- 8/8/2015 29439

13- 12/4/2016 29682

14- 3/7/2016 29761

15- 5/8/2016 29792

16- 13/1/2017 29947
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Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY EĞİTİM VE YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sayıştay Başkanlığı bünyesinde yürütülen

eğitim ve yayın faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun

17 nci maddesine dayanılarak verilecek olan denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcı-

larının mesleki eğitimi hariç, Sayıştay Başkanlığının denetim ve diğer faaliyetlerle ilgili yürü-

teceği eğitim ve yayın faaliyetlerini kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 75 ve 80 inci mad-

delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sayıştay Başkanını,

b) Birim amiri: İlgisine göre Başkanlık, Kurul Başkanı, Daire Başkanı, Grup Başkanı,

Başsavcı, Birim Başkanı veya Müdürü,

c) Denetim Destek Grubu: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve ya-

yın faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen denetim destek grubunu, 

ç) Eğitim: Sayıştayın denetim ve diğer faaliyetleriyle ilgili eğitim, kurs, seminer, kon-

ferans, çalıştay ve benzeri faaliyetleri,

d) Eğitici: Eğitim faaliyetlerinde eğitim programını uygulamak veya değerlendirmek

üzere görevlendirilen kişiyi,

e) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan mesleki ve bilimsel makale, kitap ve benzeri

araştırma ve incelemeler ile derleme ve çevirileri,

f) Eser sahibi: Eseri meydana getiren kişiyi, 

g) Yayın: Sayıştay tarafından denetim ve diğer faaliyetleriyle ilgili yayımlanacak veya

kurum dışından özel olarak hazırlatılacak; kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, rapor, bülten ve

broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri

ve elektronik ortamlarda hizmete sunulan her türlü görsel ve işitsel elektronik yayınları,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ibareler, 6085 sayılı Kanundaki anlamlara haizdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Faaliyetlerinin Yönetimi, İlkeleri, Hedef ve Görevler

Eğitim faaliyetlerinin yönetimi

MADDE 5 – (1) Eğitim çalışmalarına Başkanlık tarafından yön verilir.  

(2) Eğitim faaliyetleri Başkanlıkça görevlendirilen Denetim Destek Grubu tarafından

yürütülür.
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(3) Başkanlık tarafından yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları düzenlenebilir;

diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen programlara iştirak edilebilir veya destek sağlanabilir.

Eğitim ilkeleri

MADDE 6 – (1) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

a) Eğitim ihtiyacı zamanında ve tam olarak belirlenir.

b) Eğitim,  Sayıştayın amaçları, hedefleri, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihti-

yaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılır.

c) Eğitim programlarının eğitim ihtiyaç analizine dayandırılması esastır.

ç) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim ça-

lışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılır.

d) Eğitimin hazırlık ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü fiziki ve teknik

ihtiyaç ilgili birimler tarafından eksiksiz ve zamanında karşılanır. 

e) Her birim amiri kendi birimindeki personelin eğitim ihtiyacının tespitinden ve Baş-

kanlığa bildirilmesinden sorumludur.

f) Düzenlenecek eğitimlere personelin aktif katılımı sağlanır. 

g) Eğitim faaliyetlerinden yararlanmada öncelikler belirlenerek, tüm mensupların ken-

dileri için saptanan eğitim ihtiyacına uygun eğitim alması sağlanır.

ğ) Eğitici temini, bilgi, beceri ve araç-gereç konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yapılır.

h) Eğitici olarak görevlendirmelerde, konusunda uzman, eğiticilik bilgi ve becerisine

sahip olanlara öncelik tanınır.

Eğitim hedefleri

MADDE 7 – (1) Eğitimin hedefleri şunlardır:

a) Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planında, Eylem Planında ve iş programlarında eğitim

için öngörülen amaçlar doğrultusunda; mensupların mesleki bilgisini ve yetkinliğini arttırmak,

insan kaynakları planlaması doğrultusunda personeli yetiştirmek.

b) Diğer kamu idarelerinde yürütülen eğitim faaliyetlerini destekleyerek, kamu çalı-

şanlarının görevlerini etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde mevzuata uygun olarak yü-

rütebilmelerine katkı sağlamak.  

Yıllık eğitimin planlarının hazırlanması ve uygulanması

MADDE 8 – (1) Birimlerin eğitim ihtiyaçları en geç ekim ayı sonuna kadar birim yö-

neticileri tarafından Başkanlığa bildirilir.

(2) Birimlerin eğitim ihtiyaç talepleri ile mensuplardan gelen eğitim talepleri dikkate

alınarak, Denetim Destek Grubunca yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılır.

(3) Denetim Destek Grubu tarafından yıllık eğitim ihtiyaç analizi esas alınmak suretiyle

yıllık eğitim planı hazırlanır ve en geç aralık ayı sonuna kadar Başkanlığa sunulur. Yıllık eğitim

planı Başkanlığın onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur.

(4) Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, yıllık plan kapsamında bulunmayan yeni eği-

tim faaliyetleri de düzenlenebilir.
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Eğitim programlarının hazırlanması

MADDE 9 – (1) Meslek mensuplarının eğitim programları Denetim Destek Grubu ta-

rafından yıllık eğitim planına göre hazırlanarak yürütülür. Yönetim mensuplarının eğitim prog-

ramları ise İnsan Kaynakları Birim Başkanlığınca hazırlanarak Denetim Destek Grubu tara-

fından yürütülür. Eğitim programlarında eğitimin konusu, amacı, talep eden birim, katılımcıları,

süresi, yeri, yöntemi, eğiticiler ve gerekli diğer hususlar belirtilir. 

(2) Yıllık eğitim planlarında öngörülemeyen ancak yılı içinde yapılmasına ihtiyaç du-

yulan eğitimler de Denetim Destek Grubu tarafından hazırlanarak yürütülür. 

(3) Eğitim faaliyetleri, Denetim Destek Grubunun bilgisi ve koordinatörlüğünde ger-

çekleştirilir.    

(4) Eğitim programları; 

a) Meslek mensupları için; bilgi tazeleme, değişikliklere intibak, yeni uygulamaları ta-

nıma, farkındalığın artırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, denetim ve metodoloji geliştirme

eğitimleri,

b) Yönetim mensupları için; adaylık süresince “Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim”

ile yönetim personeli bilgi tazeleme, değişikliklere intibak, yeni uygulamaları tanıma, farkın-

dalığın artırılması ve yetkinliklerin geliştirilmesi eğitimleri,

c) Diğer eğitimler; diğer kamu idarelerine yönelik eğitimler, uluslararası eğitimler, üni-

versite kariyer günleri, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapılacak eğitimler, Baş-

kanlıkça düzenlenecek diğer eğitimler,

şeklinde gerçekleştirilir. 

(5) İhtiyaç duyulması halinde, resmi veya özel, yerli veya yabancı uzman kişi ve kuru-

luşlardan da eğitim hizmeti alınabilir.

(6) Başkanlık, Sayıştayın bilgi birikimi ve deneyimlerinin paylaşılması ve diğer ülke

yüksek denetim kurumlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması amacıyla uluslararası

sempozyum, konferans, panel, kapasite geliştirme ve teknik yardım programları, proje ve ben-

zeri etkinlikler düzenleyebilir veya düzenlenen bu tür etkinliklere mensupların katılımını sağ-

layabilir.

Denetim Destek Grubunun eğitim görevleri

MADDE 10 – (1) Denetim Destek Grubu, 17/12/2011 tarihli ve 28145 Sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetim Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde sayılan görevlere

ilave olarak eğitim faaliyetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Yıllık eğitim planını hazırlamak ve Başkanlığa sunmak.

b) Sayıştayın görev alanına giren konularda kamu idarelerine yönelik olarak; kurs, se-

miner, konferans ve eğitim programları düzenlemek, kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen

eğitim faaliyetlerinin hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlamak.

c) Uluslararası eğitim faaliyetlerinde bulunmak, seminer ve konferanslar düzenlemek,

yabancı ülkelerin yüksek denetim kurumları ve uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve

teknik yardım programları, proje ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Sayıştayın görev alanı ile ilgili konularda üniversitelerle işbirliği yapmak ve lisans-

üstü çalışmalara ve araştırmalara destek sağlamak, üniversite kariyer günlerini desteklemek.

20 Haziran 2017 – Sayı : 30102                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



d) Eğitim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda faaliyet raporunu hazırlamak ve Başkanlığa sunmak.

Kamu idarelerine yönelik eğitimler

MADDE 11 – (1) Kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim talep-

leri doğrultusunda eğitim verilebilir.

(2) Başkanlık yıllık olarak hazırlanan çalışma programında yer alan konularda kamu

idarelerine yönelik eğitimler düzenleyebilir. 

(3) Kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların düzenledikleri eğitim programlarına

eğitici talep edilmesi halinde, konusunda uzman mensuplar Başkanlıkça eğitici olarak görev-

lendirilebilir.

Eğitimlerin değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Eğitim programı tamamlandıktan sonra, eğiticiler en geç beş iş günü

içinde eğitim değerlendirme formunu doldurarak Denetim Destek Grubuna gönderir.

(2) Eğitim faaliyetlerine katılanlar eğitim sonrasında düzenlenen anketleri doldurarak,

eğitim hakkındaki değerlendirmelerini ve sonraki eğitimler için önerilerini Başkanlığa bildi-

rirler. 

(3) Eğitim değerlendirme formu ve eğitim anket sonuçları Denetim Destek Grubu ta-

rafından değerlendirilerek, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde dikkate alınır. 

(4) Düzenlenen eğitim programları sonunda, sınavsız eğitimlerde eğitime düzenli olarak

devam edenlere katılım belgesi; sınavlı eğitimlerde ise eğitim sonucunda düzenlenecek sınavı

başarı ile geçenlere eğitim sertifikası verilir. 

Eğitim ücretleri

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen eğiticilere, görevlendi-

rildikleri eğitimin her saati için, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli Sayıştay Baş-

kanlığı Bütçesinin (E) Cetvelinin 01-Personel Giderleri maddesinde yer alan gösterge rakamı-

nın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim hizmeti satın alınması halinde öde-

necek ücret ilgili mevzuatına göre belirlenir.

(3) Özel kişi ve kuruluşlardan eğitim hizmeti satın alınması halinde ödenecek ücret ka-

mu ihale mevzuatına göre belirlenir.

Diğer kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim hizmetleri

MADDE 14 – (1) Sayıştay tarafından diğer kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim hiz-

metleri ile kurum içinden eğitici görevlendirilmesi karşılığında ücret alınıp alınmayacağı, ücret

alınacak ise tutarı; eğitimin süresi, konusu, yeri, eğitim materyalleri, eğitici ve katılımcı sayısı

ile eğitim verilecek kurum ve kuruluşun özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak Başkanlık

tarafından belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında verilen eğitim hizmetleri ve eğitici görevlendirilmesi kar-

şılığında ücret alınmasına karar verilmesi durumunda eğitimin konusu, amacı, süresi, yeri, be-

lirlenen ücret tutarı ve diğer hususlar ilgili kurum ve kuruluşla yapılacak protokolde yer alır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Hizmetleri

Eserlerin değerlendirilmesi ve yayımlanması
MADDE 15 – (1) Yayımlanması amacıyla Başkanlığa sunulan eserleri değerlendirmek

üzere Destek Grup Başkanlığının önerisi ve Başkanlığın onayı ile bir Yayın Komisyonu gö-
revlendirilir. Komisyonda akademik personel ve Sayıştay mensupları dışında uzman kişiler de
yer alabilir.

(2) Süreli yayınlar hariç bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak eser ve yayınların
hazırlanması, incelenmesi, basılması ve arşivlenmesi ile gerektiğinde yayın ön inceleme ko-
misyonlarının oluşturulması, Başkanlık tarafından belirlenen yayın esaslarına göre yapılır.

(3) Süreli yayınlarda yayımlanacak eserler, ilgili yayının yayın ilkeleri ve yazım kural-
ları ile yayın esasları çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Yayımlanacak eserlerin belirlenmesinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygunluk ön şart olarak aranır.

(5) Başkanlıkça yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayım işlemleri Denetim Destek
Grubu tarafından yürütülür. 

Yayın satış bedeli
MADDE 16 – (1) Sayıştay tarafından yayımlanan eserlerden ücret alınıp alınmayacağı,

alınacak ise ücretin tutarı, Başkanlık tarafından belirlenir.
Telif ücreti
MADDE 17 – (1) Eseri yayımlanan yazarlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek

telif ve işlenme ücretleri hakkındaki ilgili mevzuat hükümlerine göre telif ücreti ödenir. Ayrıca
söz konusu kişilere uygun görülen sayıda yayın ücretsiz olarak verilir.

Yayın değerlendirme ücreti
MADDE 18 – (1) Yayımlanmak üzere sunulan eserleri değerlendiren Komisyonda gö-

rev alanlar ile süreli yayınlarda hakem olarak görev alanların her birine eser sahibine ödenecek
telif ücretinin % 20’si oranında ödeme yapılır. Ancak, bir eserin kısımlara bölünerek değerlen-
dirilmesi durumunda komisyon üyelerine değerlendirdikleri kısım oranında ödeme yapılır. Ya-
yın değerlendirme ücreti; komisyon olarak görev alanlar için eser sahibine ödenecek telif üc-
retinin % 40’ını, süreli yayınlarda ise % 60’ını geçemez.

(2) Sayıştay mensuplarına yayın değerlendirme ücreti ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gelirlerin bütçeleştirilmesi
MADDE 19 – (1) Sayıştayın eğitim ve yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler büt-

çeye gelir kaydedilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-

yıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ORTA ANADOLU RESTORASYON/KONSERVASYON

GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Orta Anadolu Restorasyon/Konservasyon Geliştirme, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2015 tarihli ve 29325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BOTANİK BAHÇESİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik

Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik Bahçesi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma ve proje grupları: Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik Bahçesi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin çalışma ve proje gruplarını,

b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kayseri ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkiler başta olmak üzere, Türkiye’deki

bitki gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak,

b) İlgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik

plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye ve dünya bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda

bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları

meydana getirmek,

c) Tıbbî, endüstriyel, tarımsal, süs bitkileri ve benzeri amaçlarla kullanılan ve yetiştirilen

bitki taksonlarını tematik bahçeler bünyesinde toplamak, materyal ve personel değişimi yapa-

rak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,

ç) Nesli tehlike altında olan endemik ve günümüz tarım bitkilerinin ataları olan nadir

bitki türlerinin alan dışında ve alan içinde koruma faaliyetlerine destek vermek,

d) Kayseri ve çevresinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğrencilerine

ve yöre halkına bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin ko-

runmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amacı doğrultusunda yürütülecek faaliyetler şunlardır:

a) Ülke içi ve dışındaki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik

bahçesi ile halka, yerli ve yabancı ziyaretçilere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Kayseri ve çevresindeki bitkiler başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya

dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bitkileri ziyaretçi-

lere tanıtmak.

c) Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uy-

gulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

20 Haziran 2017 – Sayı : 30102                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



ç) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve

öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı

ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan

her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca destek-

lenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine

getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görgü ve bil-

giyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya davet

etmek.

f) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli bitki müze-

sinin ulusal ve uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak.

g) Doğada yayılan faydalı veya zararlı veya ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bi-

limsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılması konusunda faaliyet göstermek.

ğ) Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması

hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği için gerekli girişimlerde

bulunmak.

h) Tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri veya bitki müze-

leri ve ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak.

ı) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme

alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynak-

ların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve kamunun ilgili kesimlerine

eğitim vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

i) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara; yeni botanik bahçesi ve bitki müzeleri kurmada

destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak.

j) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençlerimiz başta olmak üzere, yöre halkının

doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi

hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

k) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine

uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

l) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer

benzeri çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan, Merkezin faaliyet

alanları ile ilgili konularda yetkin öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör

tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Merkez Müdürü olmadığı zaman yerine Merkez Müdür Yardımcısı vekalet eder.

Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda

yerine aynı usullerle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç yıl süre için Merkez Müdür

Yardımcısı görevlendirir. Merkez Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresinin bit-

mesiyle sona erer. Süresi biten Merkez Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(4) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun

projeler ve karşılıklı işbirliği imkanlarını geliştirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve yardımcısı dahil en az beş üyeden

oluşur. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanına giren

konularda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından

üç yıllık bir süre için Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni

üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy

çokluğuyla karar verir. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri

ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ay-

rıntılı kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri hak-

lara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 10 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma ve proje grupları, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur.

Çalışma ve proje grubu yöneticisi, en az lisans mezunu olup, şube müdürü unvanına sahip ter-

cihen ziraat (bahçe bitkileri bölümü) veya orman mühendisi ile peyzaj mimarı veya biyologlar

(botanikçi) arasından en az 5 yıl tecrübeli idari personel tarafından karşılanır. Çalışma ve proje

grupları, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörlüğün onayıyla ve belirli bir süre için görevlen-

dirilirler.
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(3) Çalışma ve proje grubu çalışanları (üyeleri), tercihen ziraat (bahçe bitkileri bölümü)

veya orman mühendisi ile peyzaj mimarı veya biyologlar (botanikçi) arasından veya bu bö-

lümlerde lisans veya lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden karşılanır.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve

esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde

faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektörlükçe görevlendirilen per-

sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine 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.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi ve hidrolik enerji

gibi alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, projeler geliştirmek,

ölçme ve izleme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması projeleri

çerçevesinde alternatif enerji alanında bilimsel araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

c) Alternatif enerji kaynaklarının yerel çapta ve ülke genelindeki potansiyellerinin tes-

pitini yapmak ve bunlardan enerji üretme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve tek-

nolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak alternatif ve sürdü-

rülebilir enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmek,

ç) Alternatif enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje

çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faa-

liyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalarla

ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,

b) Alternatif enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için ça-

lışmalar yapmak,

c) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre

ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak,

ç) Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile

sağlanabilmesi için projeler yürütmek,

d) Alternatif enerji sistemlerinin önemini anlatmak için bölgesel, ulusal ve uluslararası

düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek,

e) Kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların ülkemizde mevcut olan alternatif enerji

kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duy-

duğu araştırmaları ve uygulamaları planlamak, gerçekleştirmek ve bu noktada kurumlar arası

koordinasyonu sağlamak,
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f) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arası iş birliğini sağlamak, ortak çalış-

malar yapmak, bilimsel/teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

g) Avrupa Birliğindeki gelişmiş araştırma merkezleriyle iş birlikleri yapmak; personel,

bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak,

ğ) Çorum ve çevresindeki alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklar-

dan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

h) Alternatif enerji uygulamaları konusunda ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluş-

larıyla iş birliğinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre

karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-

receği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan

fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardım-

cılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve top-

lantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş

birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı

gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev

süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak için yeni üye görevlendirilir.
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(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdürün önerisi
üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim
sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir. Ancak
bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar

almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları ile komisyonlar kurmak ve

görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari, teknik ve destek personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilerek karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkezle ilgili veya Merkezle ortak yapılan diğer projelerden alınan

her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON
KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA DAİR TEBLİĞ

(TÜRKAK: 2017/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite

edilen kuruluşların 2017 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını be-
lirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Ku-

rumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Akreditasyon kullanım ücreti/payları ve bildirimi

MADDE 3 – (1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlar, ak-

redite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla, 2017 yılı içinde elde ettikleri

brüt gelirlerden (akredite kuruluşların devlete ödediği vergi ve kesinti dâhil) 4 üncü maddede

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde akreditasyon kullanım ücreti/payını Türk Akreditasyon

Kurumuna beyan etmekle ve ödemekle yükümlüdür.

(2) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2017 yılında akreditasyon

kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akreditasyon Kuru-

mu tarafından yılsonunda, www.turkak.org.tr adresinde yayınlanan duyuruya uygun şekilde,

2018 yılı Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumuna bildirir.

(3) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat

eden mali belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli

mali müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-

nununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe

hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanır. İmzalı onaylı örneği

e-türkak kurumsal hizmet portalına yüklenir ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönde-

rilmek üzere saklanır.

Akreditasyon kullanım ücreti/payı hesaplanması ve ödenmesi

MADDE 4 – (1) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlardan;

a) Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2017 yılında elde

ettikleri brüt gelirleri toplamı yirmi bin (20.000)  Türk Lirası ve altında olanlar ile akreditasyon

kapsamındaki faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmeyenler, gelirleri ile ilgili bildirimde

bulunur, ancak akreditasyon kullanım payı ödemez.

b) Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2017 yılı içinde

elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı yirmi bin (20.000) Türk Lirasının üzerinde olanlar, brüt

gelirlerinin toplamı üzerinden binde altı (%0,6) oranında hesaplanacak payı, izleyen yılın Mart

ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numaralarına öder.

(2) Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlar ise, akreditasyon kullanımı ile

ilgili herhangi bir bildirimde bulunmaz ve kullanım ücreti/payı ödemez.

(3) Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların kullanım payı ile ilgili bildirim yapmaması

ya da hesaplanan ücret ve payı süresi içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu hesaplarına yatır-

maması halinde, kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya alın-

ması işlemi başlatılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu

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

YARGI İLÂNLARI 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/29 

KARAR NO : 2017/216 

MÜġTEKĠ : TARIK SÖYLEMEZ, Abdurrahman ve Meryem oğlu, 02/01/1974 

doğumlu, 

SANIK : SĠBEL TOSUN, Hasan ve Filiz kızı, 08/05/1993 doğumlu, 

SUÇ : Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek 

suretiyle hırsızlık, ĠĢ yeri dokunulmazlığını ihlal etme 

SUÇ TARĠHĠ : 17/12/2014 

SUÇ YERĠ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 17/03/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Sibel Tosun hakkında herkesin girebileceği bir 

yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve iĢ yeri dokunulmazlığını ihlal etme 

suçlarından mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanık hakkında 

atılı suçlardan 6 Yıl ve 2 Yıl hapis kararı verildiği, sanık Sibel Tosun bulunamadığından 7201 

Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 4586 

—— • —— 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/587 

KARAR NO : 2016/696 

Mahkememizin 20/12/2016 tarih, 2015/587 Esas, 2016/696 Karar sayılı kararı ile; 

Ġbrahim ve Güllü oğlu, 15/09/1970 D.lu, 20632367504 T.C. kimlik numaralı, Antalya ili, Serik 

ilçesi Kökez nüfusuna kayıtlı sanık Erkan DUMAN hakkında; mağdur Alenya DUMAN'a karĢı 

Kasten Yaralama eyleminden dolayı TCK'nın 86/2-3.a maddesi gereğince 2.240,00 TL adli para 

cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup gıyabında verilen karar sanığa tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm 

özetinin RESMĠ GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Erkan DUMAN'a tebliğ 

edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 4587 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ AVAN PROJEYE GÖRE KAT KARġILIĞI 

ĠNġAAT YAPIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımızca aĢağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen 

taĢınmaz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile 

avan projeye göre kat karĢılığı inĢaat yapımı ihalesine çıkarılmıĢtır. 

ĠLĠ : KahramanmaraĢ 

ĠLÇESĠ : OnikiĢubat 

MAHALLESĠ-KÖYÜ : Fatih 

ADA/PARSEL NO : 6235 ada 7, 8, 9 ve 10 parsellerden imar uygulaması 

sonrasında oluĢacak Ģartname eki krokideki A imar adası 

ve B imar adası. 
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YÜZÖLÇÜMÜ : A Ġmar Adası 15.036,06 m² ve B Ġmar Adası 1.147,22 m² 

CĠNSĠ : Arsa 

ĠHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesi gereği 

Kapalı Teklif Usulü. 

MUHAMMEN BEDELĠ : 46.000.000,00 TL (KırkaltımiyontürklirasısıfırkuruĢ) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 1.380.000,00 TL  

  (BirmilyonüçyüzseksenbintürklirasısıfırkuruĢ) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 04/07/2017 Salı günü saat 14:30 

ĠġĠN ADI : Saçaklızade Rezerv Yapı Alanı Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yapım 

ĠĢi 

Mülkiyeti KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığına ait olan ve yukarıda tapu 

kayıt bilgileri yazılı, KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi Encümeninin 13/06/2017 tarihli ve 

2017/441 nolu kararına istinaden taĢınmazın; 

1 - KahramanmaraĢ Ġli, OnikiĢubat Ġlçesi, Fatih Mahallesi, Saçaklızade Rezerv Yapı 

Alanında Ģartname eki Krokide Koordinatları Gösterilen A Ġmar Adası 15.036,06 m² ve B Ġmar 

Adası 1.147,22 m² alana sahip taĢınmaz arsalardan A Ġmar Adasındaki arsa üzerine IV. Sınıf C 

Grubu Yapı Sınıfı 39.042 m² toplam inĢaat alanında 9 Blok, 296 adet bağımsız konut ve III. Sınıf 

A Grubu Yapı Sınıfı 820 m² toplam inĢaat alanında 1 adet ĠĢyeri ile mimari projede belirtilen tüm 

ortak alanlarından oluĢacak; B Ġmar Adasındaki arsa üzerine III. Sınıf B Grubu Yapı Sınıfı 1.736 

m² toplam inĢaat alanında 1 adet ĠĢyeri ile mimari projede belirtilen tüm ortak alanlarından 

oluĢacak arsada, Kat KarĢılığı bina yaptırılması iĢi. 

2 - Yukarıda kat karĢılığı ihalesine çıkılacak yapılardan, A Ġmar Adasındaki; 1., 2. ve 3. 

Bloklardaki Bağımsız Bölümlerin tamamı ile 4. Bloktaki 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 Nolu Bağımsız Bölümlere ilaveten 2.424,00 TL 

(ĠkibindörtyüzyirmidörttürklirasısıfırkuruĢ) nakit paranın üzerinden teklif verilecek ve artırım 

yapılacaktır. Artırımlar nakit TL (Türk Lirası) üzerinden yapılacak olup, idare lehine en fazla artıĢ 

veren istekli ile kat karĢılığı inĢaat sözleĢmesi imzalanacaktır. 

3 - Ġmar durumunda meydana gelebilecek iyileĢmenin sözleĢme oranında Ġdaremize 

yansıtılması, 

4 - ĠĢe ait zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve 

kuruluĢlardan gerekli her türlü izin ve onayın (yapı ruhsatı, yapı kullanım izni, … vb) alınması, 

onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya iliĢkin her türlü masrafın yüklenicisince karĢılanması, 

5 - PaylaĢım dıĢı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi. 

Asgari Ģartlarıyla kat karĢılığı inĢaat yapılması iĢidir. 

I. Ġhale dökümanı ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde ĠsmetpaĢa Mah. Azerbaycan 

Bulv. No: 25 Dulkadiroğlu/KahramanmaraĢ adresinde bulunan KahramanmaraĢ BüyükĢehir 

Belediyesi hizmet binasında Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Satın Alma Biriminde görülüp 

04/07/2017 Salı günü saat 14:00’e kadar temin edilebilecektir. Ġrtibat için: Tel: 0 344 228 46 00 

(1718) 

II. Ġhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi hizmet 

binası Encümen Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale Ģartnamesinin 4. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı Ģartnamenin 6. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi 

hizmet binasında Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Satın Alma Birimine imza karĢılığı teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

IV. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları Ģartnamesinde belirtilen aĢağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 
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a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, Ģartname eki (Ek: 2) örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu, 

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

ilgili meslek odası belgesi, 

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

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

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

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

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

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

e) ġartname eki (Ek: 3) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat 

bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde Ģartname eki (Ek: 8) örneğe uygun Ortak 

GiriĢim Beyannamesi 

g) Ġlk ilan tarihinden sonra alınmıĢ Muhammen bedelin % 40’ından az olmamak üzere 

kullanılmamıĢ nakit kredisini veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini ya da serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu Ģartname eki 

(Ek-7) örneğe uygun veya Ġdarece aslı görülmüĢ sureti. (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

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

gerekmektedir.) 

h) Muhammen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere; tek bir sözleĢmeye ait son 10 yıl 

içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya son 5 yıl içerisinde tek bir sözleĢmeye ait 

ilgili Belediyeden alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi aslı 

ya da noter tasdikli sureti. (Her türlü ĠĢ Merkezi, Konut ve Ticaret Merkezi yapım iĢi Benzer iĢler 

olarak kabul edilecektir.) 

ı) Ġhalenin ilk ilan tarihi itibariyle, Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden 

alınmıĢ, Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya 

aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli sureti  

i) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, Ģartname eki (Ek: 4) örneğine uygun 

Ġhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair 500,00 TL tutarında makbuz, 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, Ģartname eki (Ek: 5) örneğine 

uygun Yer Görme Formu, 

l) ġartnamenin 4. maddesine göre hazırlanmıĢ, Ģartname eki örneğe uygun teklif mektubu 

(Ek-1) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf  

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

temin etmekle mükelleftir. 

Yukarıda sayılan belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu baĢkanlığına verilmek zorundadır. 

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 

aĢamalarında, nakit para olarak yapılır. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme 

tekabül ediyorsa, idarenin uygun görmesi Ģartıyla istekli bağımsız bölüm teklif edebilir. 

V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının KahramanmaraĢ 

BüyükĢehir Belediyesi Veznesine iĢin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VII. Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 5659/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinin ÇalıĢtırılması ve 

Revizyonu Hizmet Alımı ĠĢi Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/305487 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : MuĢ ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde 

Merkez kantarındaki ± %20 toleranslı 177.500 ton 

Mercimekkale Kantarındaki ± % 20 toleranslı 70.000 

ton pancar, Güroymak kantarındaki ± % 20 toleranslı 

6.000 ton pancar ve Bulanık kantarındaki ± % 20 

toleranslı 97.500 ton pancarın elektrikli ve dizel tahrikli 

seyyar pancar boĢaltma makineleri ile boĢaltılması ve 

makinelerin revizyonudur. ĠĢin teknik özellikleri ve 

diğer ayrıntıları sözleĢme ekinde yer alan ve ihale 

dokümanını oluĢturan belgelerde düzenlenmiĢtir. 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Merkez Bölge ġefliği; Merkez, 

Mercimekkale ve Güroymak Kantarı, Bulanık Bölge 

ġefliği Bulanık Kantarı Sahaları  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUġ 

b) Tarihi ve Saati : 12.07.2017 ÇarĢamba günü saat 10.00  

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü / MUġ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 12.07.2017 ÇarĢamba günü saat 10.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, Her bir iĢ kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5673/1-1 



20 Haziran 2017 – Sayı : 30102 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

SABĠT OTOMATĠK PANCAR BOġALTMA TESĠSLERĠNĠN ĠġLETME VE 

TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Sabit Otomatik Pancar BoĢaltma Tesislerinin ĠĢletme ve Temizlik Hizmetleri iĢi, 

T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık Ġhale Usulü 

Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/305451 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ  

c) Telefon ve Faks Numarası : 0436-215 12 80   Faks: 0436 215 13 30 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ± %20 toleranslı 12 Adet ĠĢçi ile 110 Gün boyunca Sabit 

Otomatik Pancar BoĢaltma Tesislerinin ĠĢletme ve 

Temizlik Hizmetleri (ĠĢin detayları Teknik ġartnamelerde 

belirtilmiĢtir) 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUġ 

b) Tarihi ve Saati  : 06.07.2017 PerĢembe günü saat 10:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü / MUġ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 06.07.2017 PerĢembe günü saat 10:00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5674/1-1 
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PANCAR TESELLÜM VE SEVKĠYAT ĠġLERĠ 

HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Tesellüm ve Sevkiyat ĠĢleri Hizmet alımı ĠĢi Açık 

Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/305477 

1 - Ġdarenin  

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ 

c) Telefon ve Faks No : 0436 215 12 80 - 0436 215 13 30 

2 - Ġhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 yılı Kampanya döneminde ± % 20 

toleranslı 90 gün boyunca Pancar Tesellüm ve Sevkiyat 

ĠĢleri. (ĠĢin detayları Teknik ġartnamesinde belirtilmiĢtir.) 

  ÇalıĢacak Personel: 97 Adet ĠĢçi ± %20 Toleranslı 90 Gün 

b) Yapılacağı Yer : 

Bölge Adı Kantar Adı 

ÇalıĢtırılacak 

Personel Adet 

Merkez Merkez 20 

Merkez Mercimekkale 18 

Merkez Güroymak 9 

Bulanık Bulanık 30 

Malazgirt Malazgirt 20 

TOPLAM  97 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. 

MUġ 

b) Tarihi ve Saati : 07.07.2017 Cuma günü saat 10.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü / MUġ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. YüzOnsekiz Türk Lirası) karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 07.07.2017 Cuma günü saat 10.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5675/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

2017/2018 kampanya süresince meydan tahmil tahliye hizmetleri alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. 

genel müdürlüğü mal ve hizmet alımı yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/305483 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ  

c) Telefon ve Faks Numarası : 0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2017-2018 Kampanya Dönemi süresince 

(± %20 toleranslı 110 gün) ± % 20 toleranslı 85.000 Ton 

olmak üzere günlük kok, kireçtaĢı, pancar, vs. gibi 

iĢletme malzemeleri ile atıkların Teknik ġartnamede 

belirtilen esaslar dahilinde yer silosundan kullanma yerine 

24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi ve 

gösterilen sahaya boĢaltılması, atıkların atılması vb. 

iĢlemleri. ĠĢle ilgili detaylar teknik ve idari Ģartnamede 

belirtilmiĢtir. 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Meydan Sahası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUġ 

b) Tarihi ve Saati : 11.07.2017 Salı günü saat 10.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü / MUġ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları  (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 11.07.2017 Salı günü saat 10.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5676/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Meydan Pancar Yüzdürme, Kristal ġeker Ambalajlanması ve Çamur SusuzlaĢtırma ile 

Atıksu Arıtım Tesisinin ĠĢletilmesi hizmetleri iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/306620 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ  

c) Telefon ve Faks Numarası : 0436-215 12 80   Faks: 0436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 77 Adet ĠĢçi ile ± % 20 Toleranslı 110 Gün boyunca 

Meydan Pancar Yüzdürme, Kristal ġeker Ambalajlanması 

ve Çamur SusuzlaĢtırma ile Atıksu Arıtım Tesisinin 

ĠĢletilmesi hizmetleri (ĠĢin detayları Teknik ġartnamelerde 

belirtilmiĢtir) 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikasında. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUġ 

b) Tarihi ve Saati : 13.07.2017 PerĢembe günü saat 10:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü / MUġ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları  (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 13.07.2017 PerĢembe günü saat 10:00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5677/1-1 
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MEKANĠZMA KAZI YEDEKLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Mekanizma kazı yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/290866 

Dosya No : 1727048 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mekanizma kazı Yedekleri: 22 kalem 

b) Teslim Yeri : TTK Amasra ĠĢletme Müdürlüğü iĢletme sahası Amasra/ 

BARTIN 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 11.07.2017 SALI günü saat: 15:00 

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

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

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



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2017 – Sayı : 30102 

 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

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

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

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.07.2017 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 5686/1-1 
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Specific Procurement Notice 

Invitation for Prequalification 

Country: TURKEY 

Name of Project: GAS STORAGE EXPANSION PROJECT 

Contract Title: Design, Supply and Installation of Tuz Golu Underground Storage 

Expansion Plant 

Sector: ENERGY  

Loan No./Credit No./Grant No.: P162727 

Prequalification Reference No.: G-1-2 

1. The Petroleum Pipeline Corporation (BOTAġ) has applied for financing from the 

World Bank toward the cost of the Gas Storage Expansion Project, that will expand the capacity 

of the on-going Tuz Golu Underground Gas Storage Facility; and intends to apply part of the 

proceeds to payments for goods, works, non-consulting services and consulting services to be 

procured under this project. This contract might be jointly financed by other international 

financing institutions. Procurement will be governed by the World Bank’s Procurement Regulations. 

2. BOTAġ intends to increase the capacity of existing underground gas storage (UGS) 

facility from 1 BCM to 5 BCM working gas, daily injection capacity from 30 Million Sm3 to 60 

Million Sm3 and send out capacities from approximately 40 Million Sm3 to 80 Million Sm3. For 

these objectives Contractor is required to carry out following works; 

a. Review of basic design study and preparation of detail engineering study; and  

b. Design, supply and installation (DS&I) of the following activities: 

i. Surface Facilities: Surface facilities involve supply and Installation of technological 

units such as; pig stations, compressors, drivers, gas measuring units, filters and separators, 

heaters, coolers, drying plants, de-hydration units, leaching pumps, cavern heads, dilution pumps, 

blanket units, fuel gas supply system, transport pipelines, storage tanks, flare system, vent 

systems, pressure control system, power supply system, power generators, instrumentation, 

cables, unit and plant controlling system, automation components, SCADA, auxiliary and 

supporting equipment, connecting piping, connecting piping with valves, field piping system and 

connecting manifold, etc. 

ii. Subsurface Facilities: Under the expansion project, it is planned to drill and leach 48 

additional wells with solution mining within the licensed area so as to develop a total of 5 Bcm of 

working gas capacity. This component includes reviewing of basic designs, preparation of detail 

engineering designs, drilling of wells with adequate subsurface installation, leaching of salt 
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caverns for gas storage purpose (each cavern with a free geometrical volume approximately 

630.000 - 750.000 m³), first gas fill for each cavern, snubbing-out of the debrining string for each 

cavern, commissioning of each cavern and operation of caverns to hand over. 

iii. Water and Brine Discharge Pipelines: This component will involve construction of a 

120 km fresh water supply line (52-56’’) from Hirfanli Reservoir to project site and a 40-45 km 

brine discharge line from the new solution mining plant to the Tuz Golu. This component also 

involves several pumping stations and storage reservoirs.  

iv. Electricity Supply: The project includes electricity transmission lines for water 

pumping stations, surface and sub-surface facilities. 

It is expected that the Request for Bids will be made in September 2017.  

3. Prequalification will be conducted through the procedures as specified in the World 

Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers July 2016 (―Procurement Regulations‖), and 

is open to all eligible Applicants as defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested eligible Applicants may obtain further information from BOTAġ at the 

address below during office hours (09:00 to 16:00 hours, Turkey time). A complete set of 

prequalification documents in English may be purchased by interested Applicants on the 

submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable 

fee of US$100 excluding any wire transfer costs and bank commissions to IBAN: 

TR100001500158048004004715 (Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Kurumsal Merkez ġubesi). 

The document will be sent by courier or can be obtained by an authorized person from the address 

specified below in Paragraph 5. Prequalification document (in Read Only form) will be posted on 

the BOTAS’ web site indicated below Paragraph 5 for inspection by prospective Applicants. 

5. Applications for prequalification should be submitted in clearly marked envelopes and 

delivered to the address below by 15:00 hrs. (Turkey time) on 4th of August, 2017. Late 

applications may be rejected. 

Petroleum Pipeline Corporation (BOTAġ)  

Attn : M. Gazi DÜLGER (Head of Underground Gas Storage Department) 

Address : Bilkent Plaza A-2 Blok  

    06800 Bilkent, Ankara/Turkey 

Phone : 00 90 312 297 22 87  

Fax : 00 90 312 266 0733 & 266 0734  

E-Mail : ugs@botas.gov.tr 

Web page : www.botas.gov.tr 5693/1-1 



20 Haziran 2017 – Sayı : 30102 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

HĠZMET ALIMI ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Sarıoba-

Yaralı) Kantarlarında Tesellüm Hizmet Alımı ĠĢleri T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/297147 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde 

Fabrikamız Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Sarıoba-

Yaralı) kantarları tesellüm hizmet alımı iĢi (Merkez Bölge 

Tahmini 111 Gün 48 Personel) 

  (Polatlı Bölgesi Sarıoba Tahmini 74 Gün 7 Personel) 

  (Polatlı Bölgesi Yenice Tahmini 88 Gün 7 Personel 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : Merkez Kantarı ĠĢe BaĢlama Tarihi : 09.09.2017 

  Merkez Kantarı ĠĢ Bitim Tarihi : 28.12.2017 

  Polatlı Kantarı (Sarıoba) ĠĢe BaĢlama Tarihi : 16.10.2017 

  Polatlı Kantarı (Sarıoba) ĠĢin BitiĢ Tarihi : 28.12.2017 

  Polatlı Kantarı (Yenice) ĠĢe BaĢlama Tarihi : 02.10.2017 

  Polatlı Kantarı (Yenice) ĠĢin BitiĢ Tarihi : 28.12.2017 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 03.07.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5515/1-1 
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SÜLFÜRĠK ASĠT ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠKN : 2017/307713 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : :MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1.700 ton Sülfürik Asit 

b) Teslim Yeri : Ġlgili ġeker Fabrikalarına teslim edilecektir.  

c) Teslim Tarihi  : 1.700 ton Sülfürik Asitin teslimatına; 1 Eylül 2017 tarihinde 

baĢlanacak olup, teslimat takvimi ilgili Ģeker fabrikalarının 

verecekleri termin programına göre olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

  MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 05.07.2017 ÇarĢamba günü, Saat 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No: 14  (06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve Ģartnameler 

(KDV dahil) TL/Tk. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 05.07.2017 ÇarĢamba günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5627/1-1 



20 Haziran 2017 – Sayı : 30102 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

KĠREÇTAġI SATIN ALINACAKTIR 

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

KireçtaĢı mal alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

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

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/303162 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : PınarbaĢı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5. km Elbistan/ 

KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 344 419 16 09 

  Fax: 0 344 419 16 17 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ± %20 toleranslı 20.000 Ton Kireç TaĢı mal alımı 

b) Yapılacağı yer : Elbistan ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : KireçtaĢı Fabrikamıza 15 Temmuz 2017 - 30 Ekim 2017 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle 

termin programı idare tarafından yazılı olarak 

bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elbistan ġeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 30.06.2017 Cuma günü Saat: 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Elbistan ġeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve K.D.V. 

Dahil 100,00 TL. (Y.YüzTürkLirası) bedel karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

 5635/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri 

Dairesi BaĢkanlığı Ġhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar ve BiliĢim Malzemesi Teknik ġartnamesine 

ve ―Tip1 ve Tip2 Anahtarların Cisco, DıĢ Ortam Anahtarlarının Cisco ĠE3000 8TC Switch, 

Sunucunun Cisco UCS C220M4 Rack Sunucu, Ağ EriĢim Kontrolü Sisteminin ise Cisco ISE 

(Identity Services Engine) marka/modeline‖ uygun olarak Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte Teknik ġartnamesine, istenilen marka/modelleri ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek 

Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 03.07.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin Teknik ġartnamesine istenilen marka/modellerine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5630/1-1 
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3 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Ġhtiyacı 

3 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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. 5631/1-1 
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ġANLIURFA SAĞLIK YERLEġKESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN 

TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME DANIġMANLIK 

HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 

ġanlıurfa Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi ĠĢine 

ĠliĢkin Ġzleme ve Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi 6428 Sayılı ―Kamu Özel ĠĢ Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 6549 - 0 312 585 64 94 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu danıĢmanlık hizmet iĢinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : ġanlıurfa Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme ve 

Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı 

kapsamında teknik Ģartnamede belirtilen hizmetlerin; 

konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, ĠĢin 

teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleĢme ekinde 

yer alan ve ihale dokümanını oluĢturan belgelerde 

düzenlenmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Teknik MüĢavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan 

tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya 

Ankara’da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, 

yapım denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait 

Ģantiyesinde ve DanıĢman tarafından kurulacak olan 

Ģantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, 

elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriĢ, 

büro makinaları, kırtasiye vb. DanıĢman tarafından 

karĢılanacaktır). 

c) ĠĢin baĢlama ve bitirme tarihi : ĠĢleri’n süresi; 5,5 (beĢbuçuk) yıl olup DanıĢman’a yer 

teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde 

baĢlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve 

uygulama projelerinin bir kısmı aĢaması için, 

Yüklenici tarafından inĢaat ruhsatının alınmasından 

sonra Proje ’ye ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) 
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yılı inĢaat (yapı denetimi) aĢaması ile kabul aĢaması 

(bu aĢamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da 

birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı iĢletmeye 

geçiĢi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin 

imzalanmasına kadar geçecek olan süredir. 

3 - Ġhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin altıncı 

bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet 

Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı 

maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale 

usulü. 

b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp 

Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara 

c) Tarihi ve saati : 31.07.2017 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler. 

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

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

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

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin. 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki fiyat teklif formları. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen bilgi formları. 

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

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
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odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

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

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

belge. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

Ġsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 6.000.000,00 TL’ den az olamaz. 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler. 

Ġsteklilerin veya ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

tarafından onaylanmıĢ malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. 

Ġsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beĢ yıllık ortalama cirolarının 

8.000.000,00-TL’den daha düĢük olmaması gerekmektedir. 

Ġstekliler, son beĢ yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teĢebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluĢmalıdır. 

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

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler. 

Ġsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 200.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüĢüm yapılarak hesaplanan tutara eĢdeğer yapımla ilgili benzer bir iĢin; 

DanıĢmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleĢtirmek koĢuluyla, ihale konusu bir 

iĢi veya benzer bir iĢi gerçekleĢtirmeleri asgari Ģart olarak istenmektedir. 

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ iĢ deneyimleri dikkate 

alınır. Birden fazla iĢ deneyimi, bunlar benzer iĢlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez. 

4.3.2. Personel Durumu KoĢulu. 

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu 

4.3.2.1.1. Kilit personel 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel. 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 
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4.3.2.2. ĠĢletme Döneminde Teknik Personel Durumu 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen ĠĢletme Dönemi Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri çalıĢma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.4. Organizasyon Planı ve ĠĢ Programı 

Ġsteklilerin, iĢin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri ―Organizasyon Planı’’ ve 

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalıĢma planlarını gösterir ―ĠĢ Programı’’ nı teknik 

teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. 

maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu ihalede iĢ deneyiminde kullanılacak benzer iĢ; Kamu Özel ĠĢbirliği 

[PublicPrivatePartnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), PrivatelyFinancedProjects 

(PFP), vb.] Modeli ile yapılmıĢ Sağlık Tesisi yapım iĢinin kontrolörlük ve/veya denetim 

danıĢmanlığını yapmıĢ olmak benzer iĢ olarak değerlendirilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde 

yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve iĢin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 

4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.-TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale 

dokümanı temin edilebilir. 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢ Birliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - 

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

gönderilebilir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 5599/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

KAMU GÖZETĠMĠ, MUHASEBE VE DENETĠM STANDARTLARI KURUMU 

UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel Ġdare Hizmetleri 

sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu derecelerde kadrolu Uzman Yardımcısı kadrolarında 

görevlendirilmek üzere baĢarı durumları dikkate alınarak 15 kiĢilik aday personel seçimi için giriĢ 

sınavı yapılacaktır. 

SINAV BAġVURU ġARTLARI 

Sınava BaĢvuruda Bulunacak Adayların; 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢıması, 

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, 

ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler ile Ticari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim 

kurumlarından mezun olması, 

3 - ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP1 

veya KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almıĢ olmak kaydıyla, 

baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kiĢi içerisinde bulunması, (Son sıradaki adayla 

aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir), 

4 - Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olması (1/1/1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak), 

5 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, 

gerekmektedir. 

BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ 

GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. 

Sınav baĢvuruları, 22/06/2017 tarihinde baĢlayıp 05/07/2017 tarihi mesai saati itibariyle 

sona erecektir. 

BaĢvurular, elektronik ortamda ―www.kgk.gov.tr‖ adresinde yer alan ―Sınav BaĢvuru 

Formu‖nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

YAZILI SINAV TARĠHĠ VE YERĠ 

GiriĢ sınavının yazılı bölümü 22 - 23 Temmuz 2017 tarihlerinde her gün sabah ve öğleden 

sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda Ankara’da yapılacaktır. 

GiriĢ sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun 

―www.kgk.gov.tr‖ internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce 

ilan edilecektir. 
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Sınav yeri adresi sınav giriĢ belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı 

açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaĢlık numaralarını 

girmek suretiyle eriĢebilecekleri sınav giriĢ belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda, 

çıktısını almıĢ oldukları bu giriĢ belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere 

vatandaĢlık numaralarını içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport bulundurmaları 

gerekmektedir. 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiĢtirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde 

ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

YAZILI SINAV ġEKLĠ VE KONULARI 

Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavı yazılı bölümü;  

Muhasebe, Hukuk, Maliye ve Ġktisat-ĠĢletme konularından klasik sınav Ģeklinde her gün 

sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleĢtirilecek olup, 

sınav konuları Ģöyledir:  

a) Ġktisat ve ĠĢletme Grubu: Mikro ve Makro Ġktisat, Uluslararası Ġktisat, Para ve Banka, 

Türkiye Ekonomisi, Kalkınma Ġktisadı, Ġstatistik (Genel bilgiler), ĠĢletme Ġktisadı, ĠĢletme 

Finansmanı. 

b) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi 

Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 

c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı, Borçlar Hukuku, 

Medeni Hukuk (BaĢlangıç-KiĢiler Hukuku-EĢya Hukuku), Ticaret Hukuku (BaĢlangıç-Ticari 

ĠĢletme-Ticaret ġirketleri-Kıymetli Evrak), Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 

d) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel 

Matematik ve Ticari Hesap. 

Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini 

belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına 

gelmemektedir. 

YAZILI SINAV 

Yukarıda belirtilen yazılı sınava iliĢkin dört ana sınav grubunun her biri için 100 puan 

üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sınavda baĢarılı sayılmak için her gruptan alınan notların 

aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.  

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baĢlanarak 

atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla 

yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına 

gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eĢit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.  

Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

Sözlü sınav yeri ve tarihi, ―http://www.kgk.gov.tr‖ internet adresinde ilan edilmek 

suretiyle duyurulacaktır. 
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SÖZLÜ SINAV 

Sözlü sınav adayların;  

- Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,  

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  

- Genel yetenek ve genel kültürü,  

- Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleĢtirilir. 

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

GiriĢ sınav puanı, sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalamasıdır. 

Adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı 

puanının da eĢit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

Sınav Komisyonunca baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanarak, en fazla giriĢ 

sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan 

sınavlarda baĢarılı olmak Ģartıyla, giriĢ sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.  

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve 

―http://www.kgk.gov.tr‖ internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. 

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak Ģekilde yazılı olarak itiraz 

edilebilir. Ġtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beĢ iĢ günü 

içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. 

DĠĞER HUSUSLAR 

a) Adayların, sınavda sınav giriĢ belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak 

üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu Ģekilde atamaları yapılmıĢ olsa dahi atamaları iptal 

edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Ġlan olunur. 5688/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden: 

Meslekî Eğitim Kurulu 29. Toplantısı Kararları 

Toplantı No : 29 

Yer : MEB Merkez Bina Tevfik Ġleri Salonu 

Tarih : 6 Haziran 2017 

Saat  : 14.00 

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4. maddesi gereğince oluĢturulan Meslekî Eğitim 

Kurulu gündeminde bulunan konuları görüĢmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî 

Eğitim Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Ercan DEMĠRCĠ’nin baĢkanlığında toplanmıĢ ve aĢağıdaki 

kararların 1 inci maddesinin (a) bendi oy çokluğu ile diğer maddeler oy birliği ile alınmıĢtır. 

 

KARARLAR 

29/1 : 1. 3308 sayılı Kanuna göre, mesleki eğitim merkezi programları kapsamındaki; 

2. a) Kuru Temizleme dal adının, ―Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme‖ olarak 

değiĢtirilmesi, 

3. b) ―Değirmen Makineleri Ġmalatı‖ dalının kapsama alınması,  

4. c) ―Metal Yüzey Boyama‖ dalının kapsama alınması, 

5. ç) Ek-2 tabloda yer alan 24 dalın, alanla iliĢiği olmayan dallar olarak 

uygulanması, 

d) Alan ve dalların güncellenen Ek-1 tabloya göre Kurul kararlarının Resmi 

Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanması. 

Sorumlu kurum: MEB 

29/2 : 3308 sayılı Kanuna göre, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları 

kapsamına; 

Makine Teknolojisi alanı ―Tıbbi Cihaz Üretimi‖ dalının alınması, 

Sorumlu kurum: MEB 

29/3 : Mesleki eğitim merkezi programlarının; Sektörün talepleri doğrultusunda, 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına 

(Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en fazla 

iki gün olacak Ģekilde planlanır. Ders yılı süresi 36 haftadır. Bakanlıkça 

uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan 

programın özelliğine göre değiĢebilir.) göre uygulanabilmesi için yönerge 

hazırlanması. 

Sorumlu kurum: MEB ĠĢ birliği yapılacak kurum/kuruluĢlar: MYK, TOBB, 

TĠSK, TESK 

29/4  : Mesleki eğitim merkezi programları kapsamına yeni alınan; Değirmen 

Makineleri Ġmalatı ile Metal Yüzey Boyama meslek dallarında çalıĢanlar için 

3308 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesine göre Kurul kararlarının Resmi 

Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 3 aylık müracaat hakkı verilmesi. 

Sorumlu kurum: MEB 

29/5 : 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere; iĢletmelerde 

eğitim gören öğrenciler için iĢverenlere ödenen devlet katkısının süresiz olarak 

uzatılması yönünde tavsiye kararı alınması. 

Sorumlu kurum: TESK ĠĢ birliği yapılacak kurum/kuruluĢlar: ÇSGB, MEB, 

TOBB, TĠSK 

29/6 : ĠġKUR tarafından düzenlenen kurslar için e-yaygın sisteminin kullanılmasında 

yaĢanılan sorunların çözümlenmesi için çalıĢmaların yapılması. 

Sorumlu kurum: MEB ĠĢ birliği yapılacak kurum/kuruluĢlar: ĠġKUR 
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 06/06/2017  

BAġKAN 

Ercan DEMĠRCĠ 

Millî Eğitim Bakanlığı 

MüsteĢar Yardımcısı 

ÜYE 

ĠçiĢleri Bakanlığı Y. 

Yusuf GÜNĠ 

Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 

BaĢkan Yardımcısı 

ÜYE 

Maliye Bakanlığı 

(Katılmadı) 

ÜYE 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı Y. 

Adem SANKUR 

Mesleki Hizmetler 

Genel Müdürlüğü 

Daire BaĢkanı 

ÜYE 

Sağlık Bakanlığı Y. 

Prof. Dr. Nurullah 

OKUMUġ 

Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürü 

ÜYE 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Y. 

ġeref KAZANCI 

ÇalıĢma Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür Yardımcısı 

ÜYE 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Y. 

YaĢar ÖZTÜRK 

Sanayi Bölgeleri Genel 

Müdürü 

ÜYE 

Nihat GÜL 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 

MüsteĢar Yardımcısı 

ÜYE 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Y. 

Necmettin ERKAN 

Esnaf ve Sanatkarlar Genel 

Müdürü 

ÜYE 

Kalkınma Bakanlığı 

(Katılmadı) 

ÜYE 

Osman Nuri GÜLAY 

MEB Meslekî ve Teknik 

Eğitim 

Genel Müdürü 

ÜYE 

Ali Rıza ALTUNEL 

MEB Hayat Boyu Öğrenme 

Genel Müdür V. 

ÜYE 

Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birl. Y. 

Osman Fatih SOYSAL 

Reel Sektör ArĢ. 

GeliĢtirme ve Uygulama 

Daire BaĢkanı 

ÜYE 

Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârları 

Konfederasyonu Y. 

Ersin ARTANTAġ 

Eğitim Planlama Müdürü 

ÜYE 

Türkiye ĠĢveren Sendikaları 

Konfederasyonu Y. 

Ferhat ĠLTER 

DanıĢman 

ÜYE 

Türkiye ĠĢçi Sendikaları 

Konfederasyonu Y. 

Hülya Uzuner 

DURANSOY 

Eğitim Uzmanı 

ÜYE 

Türkiye Bankalar Birliği 

(Katılmadı) 

ÜYE 

Yüksek Öğretim Kurulu BĢk. Y. 

Prof. Dr. Filiz ERCAN 

Kurum DanıĢmanı 

ÜYE 

Türkiye Serbest 

Muhasebeci Malî 

MüĢavirler ve Yeminli 

Mali MüĢavirler Odaları 

Birliği Y. 

Ali Rıza EREN 

Temel Eğitim ve Staj 

Merkezi 

Müdür Yardımcısı 

ÜYE 

Adem CEYLAN 

Meslekî Yeterlilik 

Kurumu 

BaĢkanı 
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MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

29. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre 

Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan ve Dal Adı DeğiĢen 

Meslek Alan ve Dallarının Listesi 

Ek-1 

Alan 

Sıra No 

Dal 

Sıra No Alan ve Dal Ġsimleri Adı DeğiĢen Dal Ġsimleri 

1 

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI  

1 AhĢap Doğrama Teknolojisi  

2 Mobilya Ġskeleti ve DöĢemesi  

3 Mobilya Süsleme Sanatları  

4 Ġç Mekân ve Mobilya Teknolojisi  

2 

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ  

5 Ayakkabı Modelistliği  

6 Ayakkabı Üretimi   

7 Saraciye Üretimi  

8 Saraciye Modelistliği  

3 

TARIM  

9 Bahçe Bitkiler  

10 Tarla Bitkileri  

11 Peyzaj  

12 Süs Bitkileri  

13 Tarım Alet ve Makineleri  

4 

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ  

14 Ağ ĠĢletmenliği  

15 Bilgisayar Teknik Servisi  

16 Veri Tabanı Programcılığı  

17 Web Programcılığı  

5 

ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ  

18 Bobinaj  

19 Büro Makineleri Teknik Servisi  

20 
Elektrik Tesisatları ve Pano 

Montörlüğü 
 

21 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi  

22 Asansör Sistemleri  

23 Endüstriyel Bakım Onarım  

24 Görüntü ve Ses Sistemleri  

25 Güvenlik Sistemleri  

26 HaberleĢme Sistemleri  

27 Yüksek Gerilim Sistemleri  
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Alan 

Sıra No 

Dal 

Sıra No Alan ve Dal Ġsimleri Adı DeğiĢen Dal Ġsimleri 

6 

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON 

TEKNOLOJĠLERĠ 
 

28 Endüstriyel Kontrol  

7 

ELSANATLARI TEKNOLOJĠSĠ  

29 Dekoratif Ev Tekstili  

30 Dekoratif El Sanatları  

31 El Dokuma  

32 El ve Makine NakıĢı  

33 Halı Desinatörlüğü  

34 Sanayi NakıĢı  

8 
GRAFĠK VE FOTOĞRAF  

35 Fotoğraf  

9 

GEMĠ YAPIMI  

36 Gemi ĠnĢa  

37 Gemi Donatımı  

38 Yat ĠnĢa  

10 

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ  

39 Çocuk Giyim Modelistliği  

40 Deri Giyim   

41 Erkek Giyim Modelistliği  

42 Erkek Terziliği  

43 Hazır Giyim Model Makineciliği  

44 Ġç Giyim Modelistliği   

45 Kadın Giyim Modelistliği  

46 Kadın Terziliği  

47 
Konfeksiyon Makineleri Bakım 

Onarım 
 

11 
GIDA TEKNOLOJĠSĠ  

48 Gıda ĠĢleme  

12 

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ  

49 Cilt Bakımı ve Makyaj  

50 Erkek Kuaförü  

51 Kadın Kuaförü  

 

 

 

13 

 

 

 

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ  

52 AhĢap Yapı Sistemleri  

53 Betonarme Yapı Sistemleri  

54 Çatı Sistemleri  

55 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı  

56 Ġç Mekan Teknik Ressamlığı  

57 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı  
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Alan 

Sıra No 

Dal 

Sıra No Alan ve Dal Ġsimleri Adı DeğiĢen Dal Ġsimleri 

 

 

 

 

13 

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ 

58 Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama  

59 Restorasyon  

60 Statik Yapı Teknik Ressamlığı  

61 Yapı Ġç Mekân Dekorasyonu  

62 Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi  

63 Yapı Yalıtım  

64 Yapı Yüzey Kaplama  

14 

HARĠTA-TAPU-KADASTRO  

65 Haritacılık  

66 Kadastroculuk  

15 
KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ  

67 Deri ĠĢleme  

16 

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ  

68 Kat Hizmetleri  

69 Operasyon  

70 Ön Büro  

71 Rezervasyon  

17 
KUYUMCULUK TEKNOLOJĠSĠ  

72 Takı Ġmalatı  

18 

MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ  

73 
Bilgisayar Destekli Endüstriyel 

Modelleme  
 

74 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı   

75 Bilgisayarlı Makine Ġmalatı ĠĢlemleri  

76 Endüstriyel Kalıp  

77 Mermer ĠĢleme  

78 Makine Bakım Onarım  

19 

MATBAA TEKNOLOJĠSĠ  

79 Baskı Öncesi   

80 Baskı Sonrası   

81 Flekso Baskı  

82 Ofset Baskı   

83 Serigrafi ve Tampon Baskı   

84 Tifdruk Baskı  

20 

METAL TEKNOLOJĠSĠ  

85 Çelik Konstrüksiyon   

86 Isıl ĠĢlem  

87 Kaynakçılık   

88 Metal Doğrama  
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Alan 

Sıra No 

Dal 

Sıra No Alan ve Dal Ġsimleri Adı DeğiĢen Dal Ġsimleri 

21 

METALURJĠ TEKNOLOJĠSĠ  

89 Döküm  

90 Ġzabe  

22 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ  

91 ĠĢ Makineleri  

92 Otomotiv Boya  

93 Otomotiv Elektromekanik  

94 Otomotiv Gövde  

23 

PLASTĠK TEKNOLOJĠSĠ  

95 Plastik ĠĢleme  

96 Plastik Kalıp  

24 

SERAMĠK VE CAM TEKNOLOJĠSĠ  

97 Alçı Model Kalıp  

98 Çinicilik  

99 Serbest Seramik ġekillendirme  

100 Sır Üstü Dekorlama  

101 Tornada Form ġekillendirme  

102 Dekoratif Cam  

103 Endüstriyel Cam  

25 

TESĠSAT TEKNOLOJĠSĠ VE 

ĠKLĠMLENDĠRME 
 

104 Yapı Tesisat Sistemleri  

105 Ġklimlendirme Sistemleri  

106 Soğutma Sistemleri  

26 

TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ  

107 Dokuma Operatörlüğü  

108 Ġplik Üretim Teknolojisi  

109 Endüstriyel Çorap Örme  

110 Endüstriyel Düz Örme  

111 Endüstriyel Yuvarlak Örme  

112 Tekstil Baskı ve Desenciliği  

113 Tekstil Bitim ĠĢlemleri (Apre)  

114 Tekstil Boyacılığı  

115 Tekstil Laborantlığı  
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Alan 

Sıra No 

Dal 

Sıra No Alan ve Dal Ġsimleri Adı DeğiĢen Dal Ġsimleri 

27 

YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ  

116 AĢçılık  

117 Pasta ve Tatlı Yapımı  

118 Servis  

28 

ALANLA ĠLĠġĠĞĠ OLMAYAN DALLAR  

119 Oto DöĢemeciliği  

120 Kesim  

121 Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği  

122 Kâğıt Üretimi  

123 Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme (*) Kuru Temizlemecilik 

124 Vitrin Kuyumculuğu  

125 Anahtarcılık ve Çilingirlik  

126 Saat Tamirciliği  

127 Avizecilik  

128 Karosercilik  

129 Metal Levha ĠĢlemeciliği   

130 Sac ĠĢleri  

131 Reklam Tabelacılığı  

132 
Dizel Motorları Yakıt Pompası ve 

Enjektör Ayarcılığı 
 

133 
Motorlu Araçlar LPG Sistemleri 

Bakım ve Onarımcılığı 
 

134 Motosiklet Tamirciliği  

135 Otomotiv Elektrikçiliği  

136 Otomotiv Mekanikerliği  

137 Otomotiv Motor YenileĢtirmeciliği  

138 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik  

139 Fırıncılık  

140 Kantin ĠĢletmeciliği  

141 Değirmen Makineleri Ġmalatı (**)  

142 Metal Yüzey Boyama (**)  

 

(*) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi dal adının değiĢtiği tarihi olacaktır. 

(**) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır. 
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MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

29. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre 

Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamında Uygulanan 

Alanla ĠliĢiği Olmayan Dallarının Listesi 

Ek-2 

ALANLA ĠLĠġĠĞĠ OLMAYAN DALLAR 

1 Oto DöĢemeciliği 

2 Kesim 

3 Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği 

4 Kâğıt Üretimi 

5 Tekstil Temizleme Hizmetleri 

6 Vitrin Kuyumculuğu 

7 Anahtarcılık ve Çilingirlik 

8 Saat Tamirciliği 

9 Avizecilik 

10 Karosercilik 

11 Metal Levha ĠĢlemeciliği  

12 Sac ĠĢleri 

13 Reklam Tabelacılığı 

14 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı 

15 Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı 

16 Motosiklet Tamirciliği 

17 Otomotiv Elektrikçiliği 

18 Otomotiv Mekanikerliği 

19 Otomotiv Motor YenileĢtirmeciliği 

20 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 

21 Fırıncılık 

22 Kantin ĠĢletmeciliği 

23 Değirmen Makineleri Ġmalatı 

24 Metal Yüzey Boyama 

 

Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinde alanla iliĢiği olmayan dallar olarak uygulanacaktır. 

 

MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

29. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre 

Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programları Kapsamına Alınan 

Meslek Alan ve Dallarının Listesi 

Ek-3 

Alan Sıra No Dal Sıra No Alan ve Dal Ġsimleri 

1 
MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ  

1 Tıbbi Cihaz Üretimi (*) 

 

(*) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır. 

 5628/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/160610 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
12’nci Hava UlaĢtırma Ana Üs 

Komutanlığı 
Ġl/Ġlçe KAYSERĠ / Kocasinan 

Adresi 
12’nci Hava UlaĢtırma Ana Üs 

Komutanlığı 
Tel-Faks 352 351 21 06 / 352 351 20 75  

Posta Kodu 38195 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

ADS PLAN PROJE ĠNġAAT 

TAAHHÜT NAKLĠYE SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Abdullah UZUN 

Adresi 

Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan 

Cad. NeĢe Apt. No: 27/2 

Melikgazi/KAYSERĠ 

- 

T.C. Kimlik No. - 16670452506 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0080833896 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 43038 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5632/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5633/1-1 
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TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5658/1-1 
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5681/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5694/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5684/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Taksim Vakfı 

VAKFEDENLER: RuĢen BALTACI 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Bakırköy 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.06.2017 tarihinde kesinleĢen 06.04.2017 

tarih ve E:2015/449, K:2017/140 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, 

kültürel, ekonomik, spor, turizm, denizcilik, havacılık, doğa ve sosyal alanlarında yardımcı olmak 

ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, geliĢmesini hızlandırmak, 

dayanıĢmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak… ve senette belirtilen 

diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.00.- TL.dır. 

YÖNETĠM KURULU: RuĢen BALTACI, Zeynep BALTACI, Faruk ÖZENÇ 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları benzer amaçlı bir vakfa veya yönetim kurulu kararı 

alınarak dilediği bir vakfa kanunlar çerçevesinde devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5620/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

10.06.2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda ―…Sibel ÇĠMEN’in 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21111, Oda Sicil No: 43136), denetçi 

belgesinin iptal edilmesi…‖ ifadesinin çıkarılarak yerine ―…Sibel ÇĠMEN’in (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21111, Oda Sicil No: 43136), 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl 

süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,…‖ ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 

14.06.2017 tarihli ve 14394 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 5619/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesine (Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi sıfatıyla) 

görevsizlikle gönderilen Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/383 Esas, 2016/497 Karar 

sayılı dosyası ile birleĢen Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/195 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 5637/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 12.06.2017    Karar No: 7013 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ : Ankara 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100   Çankaya 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 07.04.2017 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı  

• SAHA ĠġARETĠ : TPO/BF 

• KAPSADIĞI ĠL : Adıyaman  

• KAPSADIĞI ĠLÇE : Kahta 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 1190 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/3649 

• BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 27.05.2000 

• VERĠLĠġ TARĠHĠ : 03.07.2002 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha iĢareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona ereceği 27.05.2017 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince 27.05.2027 

tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas 

Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 

tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/3649 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin 

sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 27.05.2027 tarihine kadar 10 yıl 

süre ile uzatılmasına karar verilmiĢtir. 5622/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 12.06.2017    Karar No: 7014 

DEVREDEN ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ ÜNVANI : Alpay Enerji A.ġ. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sk. No: 19   06530   Beysukent/ANKARA 

DEVRALAN ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ ÜNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. 

• MERKEZĠ ve  

TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sk. No: 19   06530   Beysukent/ANKARA 
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DEVREDĠLEN PETROL 

HAKKININ MAHĠYETĠ : Alpay Enerji A.ġ.’nin sahip bulunduğu AR/ALP/K/G17-

b3 ve AR/ALP/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama 

ruhsatının her birindeki %100’er hissesinin tamamının Arar 

Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’ye devri. 

MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 14.03.2017 

KARAR: 

Alpay Enerji A.ġ.’nin Tekirdağ ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ALP/K/G17-

b3 ve AR/ALP/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er 

hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim 

Pazarlama A.ġ.’ye devretmek, adı geçen ġirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki 

%100’er hissenin tamamını devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve 

Yönetmeliğin 8/1-d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 

müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 02.06.2017 tarihli Olur’ları 

alındıktan sonra; 

AR/ALP/K/G17-b3 ve AR/ALP/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her 

birinde Alpay Enerji A.ġ.’nin sahip bulunduğu %100’er hissesinin tamamının Arar Petrol ve Gaz 

Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet 

tahmil etmemesi Ģartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir. 

Bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatlarının tamamı Arar Petrol ve 

Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’ne ait olacaktır. 5623/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Batman ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/4873 

hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keĢfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak 

ARĠ/TPO/K/M47-a4-1 paftasında 1 adet petrol iĢletme ruhsatı almak için 09.06.2017 tarihinde 

tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü 

maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 5624/1-1 

—— • —— 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

19.06.2017 tarihli ve 30101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Fen-

Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalındaki Doçent ilanı ile Kimya 

Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalındaki Doçent kadrosu ilanının açıklamalarının sehven 

yanlıĢ yazıldığı anlaĢılmıĢtır. Doğrusu aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

FEN - 

EDEBĠYAT 

FAKÜLTESĠ 

Kimya Böl./ 

Analitik Kimya 
Doçent 1 1 

Ayırma ve ÖnderiĢtirme Tek-

nikleri üzerinde çalıĢmaları 

olmak. 

Kimya Böl./ 

Organik Kimya 
Doçent 1 1 

Çözelti ortamında IR uygu-

lamaları ve LB filmleri konu-

larında çalıĢmaları olmak. 

 5672/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil baĢarı belgesi, yurt dıĢından alınan diplomalar için 

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 17. maddesi gereğince profesör 

adaylarının yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir. 

Doçent, kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil baĢarı belgesi, yurt dıĢından alınan diplomalar için 

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK 

formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora 

belgeleri, yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli 

fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi 

gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

BaĢvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan 

Üniversitesi Rektörlüğüne Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve 

eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez. 

BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 

Mühendislik ĠnĢaat Mühendisliği Profesör 1 

‖                   ‖ Doçent 1 

‖ Endüstri Mühendisliği Profesör 1 

‖                   ‖ Doçent 1 

‖                   ‖ Yardımcı Doçent 1 

‖ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Doçent 1 

‖                   ‖ Yardımcı Doçent 1 

Fen-Edebiyat Psikoloji Yardımcı Doçent 2 

Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 1 

‖ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 

‖ HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri Yardımcı Doçent 2 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 
ĠĢletme Yardımcı Doçent 2 

‖ Ġktisat Yardımcı Doçent 2 

Güzel sanatlar ve 

Tasarım 
Mimarlık Profesör 1 

‖                   ‖ Yardımcı Doçent 1 

‖ Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör 1 

‖                   ‖ Doçent 1 

‖                   ‖ Yardımcı Doçent 1 

 5634/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve 

yardımcı doçent kadrolarına baĢvuracak adayların ―Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Atanma ve Yükseltilme Ġlkeleri‖nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna baĢvuracakların; Rektörlük Personel Daire 

BaĢkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna baĢvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde 

aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir.  

Dosya içeriği; 

- BaĢvuru için asgari koĢulları sağladığına dair belge  

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)  

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)  

- ÖzgeçmiĢ  

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna baĢvuranlar baĢlıca araĢtırma eserini belirteceklerdir.)  

- TC Kimlik No  

- Fotoğraf (1 adet)  

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara iliĢkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 

çalıĢmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri  

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım 

dosya ile baĢvuracaklardır.) 

1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin 

baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

4 - BaĢvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve Ġlkelerde öngörülen koĢulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır. 

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir 

takım olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini 

(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

2 - Ġlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DĠL VE TARĠH - COĞRAFYA FAK. 

Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı ABD 

YARD. 

DOÇ. 
1 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

alanında Yüksek Lisans ve doktora 

yapmıĢ olmak. 

Sistematik Felsefe ve Mantık 

ABD 
PROFESÖR 1 

 Bilgi ve Belge Yönetimi ABD PROFESÖR 1 

 Sinoloji ABD DOÇENT 1  
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DĠL VE TARĠH - COĞRAFYA FAK. 

Eskiçağ Tarihi ABD 
YARD. 

DOÇ. 
1 

Hellen siyasi kavramlarını orijinal 

yazılı belgelerle çalıĢmıĢ olmak. 

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı 

ABD 

YARD. 

DOÇ 
1 

 
Sinoloji ABD 

YARD. 

DOÇ 
1 

Sinoloji Anabilim Dalında doktora 

yapmıĢ olmak. 

ECZACILIK FAK. 

Farmasötik Botanik ABD PROFESÖR 1 

Eczacılık lisans mezun olup, 

Farmasötik Botanik alnında doktora 

yapmıĢ ve Umbelliferae (Apiaceae) 

familyası bitkileri üzerinde çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 

Opera Anasanat Dalı YARD. DOÇ 1 

Müzik Teori-Kompozisyon Sanat Dalı 

Lisans mezunu olup, yüksek lisans ve 

doktora düzeyinde sanatta yeterliliğini 

Komposizyon Sanat Dalı’nda yapmıĢ 

olmak. 

FEN FAKÜLTESĠ 

Uygulamalı Ġstatistik ABD DOÇENT 1 
Uygulamalı Ġstatistik alanında 

çalıĢmaları bulunmak. 

HUKUK FAKÜLTESĠ 

Ticaret Hukuku ABD 
YARD. 

DOÇ. 
1 

 ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Tefsir ABD PROFESÖR 1  

Türk Din Musikisi ABD PROFESÖR 1  

Arap Dili ve Belagati ABD PROFESÖR 1  

Tasavvuf ABD 
YARD. 

DOÇ. 
1 

 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Kontrol ve Kumanda 

Sistemleri ABD 
PROFESÖR 1 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

Bilim alanında doçentliğini almıĢ 

ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 8. 

maddesinin, 7. fıkrasında belirtilen 

Ģartları sağlamıĢ olmak. 

Bilgisayar Bilimleri ABD PROFESÖR 1 

Gerçek zamanlı çok bilgisayarlı kontrol 

sistemlerinin Arıza - Kaldırılabilirliği 

konusunda çalıĢmaları olmak. 
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Elektromagnetik Alanlar ve 

Mikrodalga Tekniği ABD 
PROFESÖR 1 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

Bilim alanında doçentliğini almıĢ 

ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 8. 

maddesinin, 7. fıkrasında belirtilen 

Ģartları sağlamıĢ olmak. 

SĠYASAL BĠLGĠLER FAKÜLTESĠ 

ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

ABD 
PROFESÖR 1 Sosyal Güvenlik alanı için alınacaktır. 

Uluslararası ĠliĢkiler ABD 
YARD. 

DOÇ. 
1 

 

Ġktisat Politikası ABD PROFESÖR 1 

Savunma ekonomisi, enerji ve para 

politikaları, oyun teorisi alanlarında 

çalıĢmaları olmak. 

ÇalıĢma Ekonomisi ABD YARD. DOÇ 1 

ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri 

ĠliĢkileri alanında doktora yapmıĢ 

olmak. Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uygulanacak 

Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 8. 

maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 

Ģartları sağlamak, alanı ile ilgili 

yabancı dilde ders vermiĢ olmak; 

sosyal politika, iĢgücü piyasası ve 

ücret teorisi alanında çalıĢmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD PROFESÖR 1 

Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji 

uzmanı olup, Mikrobiyoloji alanında 

doçent olmak, deney hayvanları 

kullanım sertifikasına sahip, Pulsed 

field gel electrophoresis ile ilgili 

çalıĢmaları olmak. 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

Tarım ĠĢletmeciliği ABD DOÇENT 1 

Tarım ĠĢletmeciliğinde doktora yapmıĢ 

ve Doçentlik unvanını Tarım Ekonomisi 

Bilim alanında almıĢ olmak. 

Tarım Politikası ve Yayım 

ABD 
PROFESÖR 1 

Tarım Politikası ve Tarım Hukuku 

alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 5621/1-1 
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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

ATAMA KARARI
2017/10406 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan

Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sayıştay Eğitim ve Yayın Yönetmeliği
— Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Restorasyon/Konservasyon Geliştirme,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Uluslararası Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

— Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına

Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2017/1)

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.


