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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Müdür: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 80. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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c) Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için ihtiyaç duyulan tüm alanlarda her türlü eğitim, öğretim, kurs,
seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için ortam sağlamak,
b) Araştırma geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bu şekilde bölgede sürdürülebilir
kalkınmaya katkıda bulunacak alanlarda proje hazırlamak, rehberlik, danışmanlık gibi nitelikli
eğitimler düzenlemek,
c) Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütmek ve organize etmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda kişilere yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttıracak eğitimler düzenlemek ve bunları yürütmek,
b) Özel veya kamu sektörüne mensup çalışanların meslek içi eğitimlerini hedefleyen
eğitimler hazırlamak ve yürütmek,
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, projeler, paneller, sertifika programları düzenleyerek üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta kişiler yetiştirmek,
ç) Üniversitenin eğitim çerçevesine uygun danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte
faaliyetlerde bulunmak,
d) Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirecek
eğitimler ve sertifika programları düzenlemek,
e) Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı
bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,
f) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü
eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak, öğretim materyali hazırlamak ve sınav hizmetlerine destek sağlamak,
g) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,
ğ) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek
bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,
h) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler
düzenlemek,
ı) Merkezin amaçları ile ilgili Rektörlükçe önerilen veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda yeni bir
Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve
toplantılara başkanlık etmek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra Rektörlüğe sunmak,
d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Merkez bünyesinde personel görevlendirmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,
f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak,
g) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
ğ) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir.
(2) Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde yerine başka bir müdür yardımcısı aynı usulle
kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilir. Görev süresi bittikten sonra müdür yardımcısı
yeniden görevlendirilebilir.
(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,
b) Müdür tarafından verilen görevleri yürütmek,
c) Gerekli durumlarda Müdüre vekalet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma
alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni bir üye görevlendirilir.
(4) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
(5) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
(6) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak
Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak,
b) İleriye dönük projeler geliştirmek, hangi eğitim programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek,
c) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek,
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,
d) Merkezin genel strateji ve politikalarını belirlemek, düzenlenecek olan programlarla
alakalı faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmesini yapmak,
e) Merkezin faaliyetleri hakkında Müdüre raporlar sunmak,
f) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunu görüşmek ve değerlendirmek,
g) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara
verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek,
ğ) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim
ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BİLTEM): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına destek sağlamak,
b) İleri teknolojiye sahip projeleri yürütmek ve uygulamak için AB normlarına uyumlu
analiz, test ve ölçümleri gerçekleştirmek,
c) Üniversitenin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasında modern teknik ve yöntemlerin
uygulanmasına katkı sağlamak,
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ç) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına ve teknoloji geliştirme ve uygulama
projelerine destek olarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak,
d) Laboratuvar cihazlarının günün koşullarına ve ilgili standartlara göre güncelleşmesi
ve geliştirilmesini sağlamak,
e) Uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Bölgenin ve ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlamak, araç
ve gereçlerin teminini sağlamak,
b) Öncelikle Üniversitedeki ve diğer bölge üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma-geliştirme çalışmalarına destek sağlamak,
c) Sanayi kuruluşları ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda
gerekli analiz ve ölçümleri yapmak ve gerektiğinde raporlarını hazırlamak ve yorumlamak,
ç) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporlar düzenlemek,
d) Çalışma koşullarıyla ilgili olarak yurt içinde ve dışında üniversiteler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
e) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri konusunda çeşitli yayınlar yapmak, konferans,
panel, kurs, seminer, kongre, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve dışında bu tür etkinliklere katılmak,
f) İhtiyaç duyulması halinde gerekli alanlarda kalifiye eleman yetiştirmek için eğitim
ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifika vermek,
g) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli, laboratuvar, atölye,
gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar
ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanmak,
ğ) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri konusunda kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,
h) Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde sanayi kuruluşlarının ve diğer
özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak,
ı) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak,
i) Disiplinler arası ve sanayi ile ortak projeler üretmek için teknokent ve benzeri kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
j) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak,
k) Merkezin amaçlarına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu
ve Merkez çalışma birimlerinden oluşur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim
deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önereceği iki kişi Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından kalan süreyi
tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
c) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından
Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri
arasından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine ve üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,
c) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için protokolleri düzenlemek,
ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve değerlendirme
sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak,
d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki
yılın çalışma programını hazırlamak,
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e) Yurt içi ve dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek
ve protokollerini hazırlamak,
f) Merkezin eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar konusundaki
usul ve esasları Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kurum temsilcilerinden oluşan toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetlerini değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz. Danışma Kuruluna Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı başkanlık eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında Merkez çalışma
birimleri kurabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde; 14/1/2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL
ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe
ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, bu organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BANÜ-TÖMER): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı
Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül 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) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ve sınavlar
yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak
için imkân sağlamak,
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b) Yabancı dil olarak Türkçe dil düzeylerini belirlemek amacıyla seviye tespit ve yeterlilik sınavları yaparak Avrupa dil pasaportuna (Avrupa Dil Portfolyosuna) uygun belge vermek,
c) Türk kültürünü bütün yönleriyle tanıtmak,
ç) İlgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon görevini
yürütmek,
d) Farklı yabancı dillerde ve farklı seviyelerde kurslar açmak, bu tür çalışmalara rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, özel veya resmî kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek,
b) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak,
c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde veri
sağlamak,
ç) Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik seviye belirleme sınavlarını yapmak,
d) Her seviyede (ilkokul, ortaokul, lise ve akademik ve benzeri) farklı dillerde kurslar
açarak eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sunmak,
e) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe
öğretmek amacıyla çalışmalar yapmak,
f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Dil Bilim Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
g) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, kendilerine bu konuda yardımcı olmak,
ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve dışındaki çeşitli fuarlara katılarak
tanıtım masaları açmak,
h) İş birliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektör personelinin eğitimi için
kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler
düzenlemek,
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ı) Yurt içindeki ve dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak ve bu amaçla bilimsel
toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek,
i) Türkî devletlerle ortak projeler düzenlemek,
j) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan
Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan
müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.
Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür
yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan
fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,
c) Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
her eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre
sunmak,
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e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek,
f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve
Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye, yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün başkanlığında ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,
b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,
c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,
ç) Proje konularını tespit etmek,
d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına ilişkin teklifleri Rektörlük
onayına sunmak ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,
f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ve şubelerde uygulanacak ücretlerle ilgili önerilerde bulunmak,
g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki
kişiler arasından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.
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(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde
görüş ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim faaliyetleri
MADDE 14 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri,
bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait
kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin
sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri,
kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması
gibi eğitimsel konular ile kurs ücretlerine ilişkin hükümler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Demirbaş, alet ve ekipman
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve
öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı
tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,
e) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.
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b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.
c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki
kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar
önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını
belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya
süresiz yayınlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,
analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik işbirliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak.
c) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
ç) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak işbirliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilen altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi
üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrencinin, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olması gerekir veya YÖK tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
Senatonun belirlediği düzeyde puana sahip olduğunu belgelemesi halinde, öğrenci girmeye
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hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans öğretim programına devam edebilir. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.
Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri
kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus
olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim
dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/8/2015
29456
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
115/6/2016
29743
221/8/2016
29808
314/10/2016
29857
428/7/2017
30137
528/1/2018
30315

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/7/2017 tarihli ve 30112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrenim ücretinin en az dörtte
birini ödemesi koşulu aranır. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/7/2017

30112

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/1/2018

30305
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara
Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Müdür (Başhekim): Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Müdürünü (Başhekimini),”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Müdür (Başhekim),”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Müdür (Başhekim)
MADDE 8 – (1) Müdür (Başkehim), Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden
başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen,
Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Fakülte Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden
görevlendirilebilir.
(2) Müdürün (Başhekim) teklifi üzerine işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Diş
Hekimliği Fakültesi Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından üç müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman,
yardımcılarından biri Müdüre (Başhekim) vekalet eder. Müdürün (Başhekimin) görevi sona
erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Müdürün (Başhekimin)
görevleri” olarak ve birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Yönetim Kurulu Müdürün (Başhekimin) çağrısı üzerine yılda en az dört kere toplanır. Müdür (Başhekim) gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da
toplantıya çağırabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Danışma Kurulu Müdürün (Başhekimin) çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür (Başhekim) gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/5/2017

30054
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE
LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/6/2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – Yaz öğretiminde öğrenci, Üniversite içinden en fazla 30 AKTS, Üniversite
dışından ise en fazla 12 AKTS kredilik ders alabilir. Diğer üniversitelerden ders alınmasına,
alınacak derslerin eşdeğerliliğinin uygunluğuna 2/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karar verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——
Mustafa Kemal Üniversitesinden:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/10/2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa
Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim elemanını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda
Rektör tarafından her bölümden en az bir öğretim elemanı olacak şekilde üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi sona eren kariyer danışmanı tekrar görevlendirilebilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/10/2017

30198
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNI
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO

: 2017/91

KARAR NO

: 2017/318

DAVACI

: K.H

KATILANLAR : 1- SEVĠLAY ÇELĠK,

Bülent

ve Sabahat

kızı, 22/09/1999

BÜYÜKÇEKMECE doğumlu, EDĠRNE UZUNKÖPRÜ, Değirmenci
Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Balıkyolu Mah. 477. Sok. No: 3 Ġç Kapı
No: 1 Esenyurt/ĠSTANBUL adresinde oturur.
TC Kimlik No: 21395161312
2-

BÜLENT

ÇELĠK,

Feyzi

ve

Fetiye

oğlu,

20/11/1963

UZUNKÖPRÜ doğumlu, EDĠRNE, UZUNKÖPRÜ, Değirmenci
Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Yenikent Mah. 494 Sk. No: 5/2 Esenyurt/
ĠSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 10931140560
SANIK

: ÇAKIR ASLAN, Ali ve Hanife oğlu, 05/09/1975 ERBAA doğumlu,
TOKAT, ERBAA, ġükür Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Emniyettepe
Mah. Necati Monder Cad. No:31 Alibeyköy Eyüp/ĠSTANBUL
adresinde oturur. Evli, 4 çocuklu, okuryazar, ekmek fırını sahibi, TC
vatandaĢı. TC Kimlik No: 55453527208

SUÇ

: ReĢit Olmayanla Cinsel ĠliĢki ve Bu Suça Yardım

SUÇ TARĠHĠ

: 23.09.2016

Sanık ÇAKIR ASLAN hakkında mahkememizde yapılan açık duruĢma sonunda;
HÜKÜM ÖZETĠ:
Sanık ÇAKIR ASLAN hakkında, reĢit olmayanla cinsel iliĢki suçuna yardım suçundan
5237 sayılı yasanın TCK 104/1, 39/1, 62/1, 53/1, 2, 3, 231/5, 231/8 maddeleri gereğince 5 yıl süre
ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına cezasına hükmedilmesine karar verilmiĢtir.
Gıyabi karar ve katılan vekilinin itirazı, tüm aramalara rağmen sanık ÇAKIR ASLAN'a
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28, 29, 30, 31 ve CMK 291 maddeleri gereğince
ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.
CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanığın veya vekilinin 7 gün içinde
hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine
tutulacak tutanak ile Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna baĢvurulabileceği hususu
tebliğ ve ihtar olunur.
Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün
içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde gerekçeli kararın ve
katılan vekilinin itiraz dilekçesinin sanığa tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının
sanıktan alınacağı hususu, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

584
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının
19. Maddesi gereğince ―Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü‖ ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/64313
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan
YerleĢkesi Ek Hizmet Binası A GiriĢi 1.Kat
BeĢevler/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 215 90 01/3139 - 2150478
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
ç) Ön yeterlilik dokümanının
görülebileceği web adresi
: www.ankara.edu.tr
2 - Ön yeterlilik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Ameliyat Mikroskopu, 2 Adet Yüksek
Teknoloji Ameliyat Mikroskopu
b) Malın teslim edilme/
iĢin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
c) ĠĢin süresi
: 60 gün
3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
b) Tarihi ve saati
: 07/03/2018 saat 10:30
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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c) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
ç) Ġlanın 4.4‘üncü maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun
3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun
iĢ ortaklığı beyannamesi,
f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, ĠĢ ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1- Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1- Bu maddeye yer verilmemiĢtir.
4.3.2- Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler
4.3.2.1.- Ġsteklinin T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na kayıtlı olduğuna dair
belge
4.3.2.2.- Ġstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası‘nda (TĠTUBB)‘da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.
4.3.2.3.- Ġsteklinin teklif ettiği ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 93/42/EEC
MDD, 90/385/EEC AIMDD VE 98/79/EC IVDD kapsamında ise;
"Firma / Bayi Kodu Belgesi" teklifle birlikte sunulmalıdır.
4.3.2.4.- Ġstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi"
ve/veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" teklif
ile birlikte sunulmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif edilen malların teknik Ģartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri
materyaller verilecektir. (Teknik Ģartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)
4.3.3.2. BaĢka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte
verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
4.3.3.3. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı
altında teknik Ģartnameye cevaplar verilecektir.
4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir.
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan sadece yerli isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 07/03/2018 saat 10:30‘a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü‘ne elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
1559/1-1
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Hopa/ARTVİN
1 - Müdürlüğümüz tarafından 21.500.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi
% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından
temin edilebilir.
Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa/ARTVĠN
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.03.2018 Cuma günü saat 14.00‘e kadar Hopa Çay
Fabrikası adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Teklif mektupları aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Ġhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az
40 gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale 02.03.2018 tarihinde Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1280/1-1

—— • ——

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Ardeşen/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 36.000 Ton yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi
% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle Ziraat Bankası ArdeĢen
ġubesi TR790001000473293289876025 ĠBAN nolu hesaba gerçek veya tüzel kiĢi tarafından
Ģartname bedeli olarak yatırıldığı gösteren banka dekontu karĢılığında temin edilebilir.
ÇAYKUR ArdeĢen Çay Fabrikası Müdürlüğü ArdeĢen/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2018 günü saat 14.00‘e kadar ArdeĢen Çay
Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu ArdeĢen RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00‘de
açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az
40 gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale ÇAYKUR ArdeĢen Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Of/TRABZON
1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.500.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi
% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile yapılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından
temin edilebilir.
Of Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kıyıboyu Mah. 61830 Of/TRABZON
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07/03/2018 günü saat 14.00‘e kadar Of Çay Fabrikası
Müdürlüğü adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks‘la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az
40 gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Of Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1392/1-1

—— • ——

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.000.000 kg yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet
alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi
kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir.
Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektupları en geç 02/03/2018 Cuma günü saat 10:00‘e kadar Melyat Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay fabrikası müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/
RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Teklif mektupları aynı gün saat 10:00‘de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler Yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra enaz 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif verilen bedelin K.D.V hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin K.D.V hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1393/1-1
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYESĠ ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Hemşin/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 5.780.000 Kg yaĢ çay yükleme ve nakliye iĢi (%20
artar-azalır opsiyonlu olarak) Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir.
HemĢin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hacımehmetli Küme Evleri No. 1 Ortaköy
Mahallesi HemĢin/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlanacakları teklif mektuplarını en geç 15/03/2018 PerĢembe günü saat 14.00‘e kadar HemĢin
Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - HemĢin/RĠZE adresinde bulunacak
Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün
saat 14.00‘de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaat kabul
edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilemez
6 - Kısmi teklif kabul edimez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif vermek
zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az
40 gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme
bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale HemĢin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapmamakta serbesttir.
1394/1-1
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Tirebolu/GİRESUN
1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.500.000 Kg yaĢ çay nakliye ve 4.000.000 kg yaĢ çay
yükleme iĢi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu
maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından
temin edilebilir.
a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah. Tirebolu/GĠRESUN
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.03.2018 günü saat 14.00‘e kadar Tirebolu Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GĠRESUN adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az
40 gün olmalıdır..
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
İyidere/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.500.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi
% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından
temin edilebilir.
Ġyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16 Ġyidere/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06/03/2018 Salı günü saat 14.00‘e kadar Hazer Mah.
Sahil Cad. No: 16 Ġyidere/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Ġhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az
40 gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Ġyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1396/1-1
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Çayeli/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 13.000 ton yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım
iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin
edilebilir.
AĢıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2018 Salı günü saat 14:00‘e kadar AĢıklar Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00‘de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az
40 gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6 oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale AĢıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüzbu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamda serbesttir.
1440/1-1
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TRAFO MERKEZĠ ĠġLETĠLMESĠ HĠZMETĠ ALINACAKTIR
TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:
TMĠ-400/19.3-1 Grup Bornova GIS Trafo Merkezi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç)
1 (bir) yıl Süre Ġle ĠĢletilmesi iĢi TEĠAġ‘nin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Yönetmeliği
19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt No
: 2018/59319
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR
b) Telefon - Faks Numarası
: 0 232 477 13 00 – 0 232 477 13 15
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr
2 - Ġhale Konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Ġhale konusu hizmet alımı, TMĠ-400/19.3-1 Grup
Bornova GIS Trafo Merkezi (Bakım ve Güvenlik
Hizmetleri Hariç) 1 (bir) yıl Süre Ġle ĠĢletilmesi
Ġhalesi
b) Yapılacağı Yer
: Ġhale konusu hizmet alımı, Bornova GIS Trafo
Merkezinin bulunduğu ilçede yapılacaktır.
c) ĠĢin Süresi
: Ġhale konusu hizmet iĢinin süresi 1 (bir) yıldır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Ġhale, TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite
Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR adresinde yapılacaktır.
b) Tarihi - Saati
: Ġhale, 28/02/2018 tarihinde saat 14:00‘da yapılacaktır.
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi,
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu
yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde
sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname,
4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kiĢi olması durumuna göre ortağı olduğu Ģahıs Ģirketleri ile
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye Ģirketlerine iliĢkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iĢ deneyim belgesinin baĢka
bir tüzel kiĢiye kullandırılmayacağına iliĢkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:
Ġsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10‘undan az olmamak üzere istekli tarafından
belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ teminat
mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer
belgeleri:
Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden
birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75‘den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda
sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest
meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ serbest meslek
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere
oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli
mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar
aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler:
a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen
hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12‘sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin
gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8‘inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla
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ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun
yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları
sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler
4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri:
4.3.1.1. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir
alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.
4.3.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde
tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak
gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren
belgeler.
Ġstekliler, teklif edilen bedelin en az %30‘u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait
tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim belgesi vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak;
4.4.1. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe
tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70‘i oranında kusursuz olarak
gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen, Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik
santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 154 kV
ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi, ĠĢleri
benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
4.5. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‘na göre trafo
merkezinde çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo
iĢletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 64 (AltmıĢ Dört) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi
halde o grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt
ettiği eleman puanları Ekteki ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosu‖na yazılacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57
Bornova/ĠZMĠR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karĢılığı aynı adresten temin
edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 375,00 TL + KDV‘dir Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 28/02/2018 tarihi, saat 14:00‘a kadar TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite
Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
1430/1-1

19 ġubat 2018 – Sayı : 30337

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

TAġINMAZLAR KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu
Başkanlığından:
1 - Ankara Ġli, KayaĢ-Sincan hattı arasında BaĢkent Ray Projesi kapsamında yapılmakta
olan Ģartnamesi ekinde belirtilen 59 adet taĢınmaz (Kafeterya, büfe, dükkan ve Bay ve bayan
WC‘den ibaret.) Aylık KDV hariç 160.000,00 TL. (YüzaltmıĢbin) muhammen bedel üzerinden
―Kapalı Zarf Teklif Alma Yöntemiyle‖ kiralanacaktır.
2 - Ġhale 1.3.2018 günü saat 14.00‘da 2. Bölge Müdürlüğü TaĢınmaz Ġhale Komisyonunca
yapılacaktır.
3 - Ġhale konusu taĢınmaz için SözleĢme imza tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine
kadar geçerli olmak üzere sözleĢme akdedilecektir.
4 - Ġhaleye yerli istekliler katılabilecektir.
5 - Ġhaleye ait dokümanlar taĢınmazın bulunduğu mahaldeki Gar/Ġstasyon Müdürlükleri/
ġefliklerinden veya TCDD 2. Bölge Müdürlüğü‘nden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD‘nin
―www.tcdd.gov.tr.‖ internet adresinde de görülebilir.
6 - Ġhaleye Katılacak isteklilerden;
a) Geçici teminat bedeli 480.000,00-TL (Döryüzseksenbin.) alınacak olup, nakit
yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00‘a kadar 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis
Müdürlüğü Veznesine ve/veya TCDD‘nin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.
(Teminat mektubu olarak verilmesi halinde ihale tarihini takip eden günden itibaren en az 1 (bir)
Yıl süreli olacaktır )
b) Ġhale Ģartname bedeli 2.000,00 TL + KDV olup, Ģartnamenin satın alındığına dair
makbuz,
c) Ġsteklilerin 2018 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu‘na ve Vergi
Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu‘nda ve Vergi Dairesinde kaydı
bulunmadığına dair taahhütname,
d) Gerçek kiĢilerden; Kapalı Alan Kiralama ġartnamesinin 6.1.A maddesi ve ek
hükümlerde belirtilen belgeler,
e) Tüzel kiĢilerden Kapalı Alan Kiralama ġartnamesinin 6.1.B maddesi ve ek hükümlerde
belirtilen belgeler,
f) Ortak giriĢim olması halinde; Kapalı Alan Kiralama ġartnamesinin 6.1.A.B.C maddesi
ve ek hükümlerde belirtilen belgeler,
7 - Teklif Mektubu,
(Ġstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmıĢ asılları veya noter tasdikli suretleri
olacaktır)
8 - Ġhaleye katılmak isteyenler Ġhale dosyasını en geç 1/3/2018 günü saat 14.00‘a kadar
TCDD 2. Bölge Müdürlüğü TaĢınmaz Ġhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.
9 - Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde
yapılmayan, ihalenin esasını değiĢtirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
10 - Yapılan Ġhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde
aynı Ģartlarla TaĢınmaz Ġhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; AĢağıda belirtilen gün ve
saatlerde istekliler arasında Pazarlık Yöntemi uygulanacaktır.
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Ġhale tarihinden itibaren (15) onbeĢ gün içerisinde istekli olması durumunda 15/3/2018
günü, saat 14.00‘da,
Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda
29/3/2018 günü, saat 14.00‘da,
- Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca (45) kırkbeĢ gün içerisinde istekli olması
durumunda son kez 12/4/2018 günü, saat 14.00‘da pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli
çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.
11 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı ―Devlet Ġhale Kanunu‖ ve 4734 sayılı ―Kamu Ġhale
Kanunu‖na tabi değildir. Bu nedenle de bu iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte,
dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir.
Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peĢinen kabul ve taahhüt etmiĢlerdir.
ADRES:
TCDD Genel Müdürlüğü
2. Bölge Müdürlüğü
Behiçbey / ANKARA
TEL: (0312) 309 05 15-8128
FAKS: (0312) 211 15 71
1391/1-1

—— • ——

KOMPOZĠT SABO ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/66216
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 2 Kalem (Tip 3201 1000 adet, Tip 2501 5000 adet)
kompozit sabo, teknik Ģartnameler ve resimlere göre
imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 5/3/2018 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
5/3/2018 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1435/1-1
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BEYOĞLU ĠLÇESĠ, CAMĠ KEBĠR MAHALLESĠNDE KAYITLI TAġINMAZ ÜZERĠNE
KONUT + TĠCARET, BEġĠKTAġ ĠLÇESĠ, YILDIZ MAHALLESĠNDE KAYITLI
TAġINMAZ ÜZERĠNE KONUT KULLANIMINA UYGUN BĠNA
ĠNġAATLARININ YAPIMI ĠÇĠN PROJE VE ĠHALE DOKÜMANLARININ
HAZIRLANMASI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Beyoğlu Ġlçesi, Cami Kebir Mahallesi, 1089 ada, 10 nolu parselde kayıtlı taĢınmaz
üzerine konut+ticaret ve BeĢiktaĢ Ġlçesi, Yıldız Mahallesi, 62 pafta, 54 ada, 33 parselde kayıtlı
taĢınmaz üzerine konut, kullanımına uygun bina inĢaatlarının yapımı için imar durumuna uygun
mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya KuruluĢlardan
onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması iĢi kapalı zarfta teklif almak suretiyle
yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatların en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler, ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.03.2018 günü saat 10:00‘a kadar Türk Kızılayı
Genel Müdürlüğü / Evrak Servisine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Zarfı‖ 15.03.2018 günü saat 15:00‘da Genel Müdürlüğümüz
toplantı salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelen gecikmelere dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.

—————

1555/1-1

RADYOLOJĠ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
1 - Türk Kızılayı Bakırköy Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi ihtiyacı olan radyoloji
hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 22.500,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA "adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL
adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü‘nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir.
4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
5 - Firmaların, tekliflerini en geç 13.03.2018 tarih saat 10:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü/Evrak Kayıt Servisine göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
6 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 15.03.2018 günü saat 14:00‘de Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
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MIK-HZM-397 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAġIMA HĠZMETĠ
―AÇIK ĠHALE USULÜ‖ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2018/75491

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530
Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası

: 0 312 207 27 06
Faks: 0 312 286 73 74 - 0 312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 12 (Oniki) AY süreli Batman Bölgesi boru hatları ile
taĢıma olmayan muhtelif sahalardan üretilen petrolün,
dolum

tesislerinden

Batman‘da

Batı

Raman

Ġstasyonlarına (AP1, AP2, 2TP1, 2TP3, 3TP1 ve
3TP2), Batı Raman kuyularına ve Dodan‘a tankerlerle
nakil ve teslimi.
b) Teslim yeri

: TP Batman Bölge Müdürlüğü

c) ĠĢin süresi

: SözleĢme tarihinden itibaren 12 (Oniki) Aydır.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: TÜRKĠYE PETROLLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA
Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 27.02.2018 / Saat 14:30

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı
görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır.
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir
makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge;
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin
noter tasdikli imza sirküleri;
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c) Bu ġartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname,
d) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1)
e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat.
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) TP‘den alınmıĢ ĠĢyeri Görme Belgesi,
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname,
j) Bu ihalede iĢ deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ
deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde
sunulacak ĠĢ Deneyim Belgesinin BaĢka Bir Tüzel KiĢiye Kullandırılmayacağına ĠliĢkin
Taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler.
4.3.1. Ġstekli, kooperatif ise;
a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmıĢ (460) ton kapasitede tanker ve yarı römork
tankerlerin Ġl Emniyet Trafik ġube Müdürlüğü‘nden onaylı FORM-2 belgesi,
b) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen Ģartlara göre gereken K1 ve/veya R1
belgeleri,
4.3.2. Ġstekli, kooperatif değilse;
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmıĢ (460) ton kapasitede tanker ve
yarı römork tankerlerin Ġl Emniyet Trafik ġube Müdürlüğü‘nden onaylı FORM-2 belgesi,
b) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen Ģartlara göre gereken K1 ve/veya R1
belgeleri,
4.3.3 Ġstekli, 460 Ton kapasiteli Tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren Ruhsat
belgelerini teklif ekinde Ġdare‘ye sunacaktır.
4.3.4. Ġstekli, tankeri yarı römork tanker ile çekicilerin imal yılının 2009 ve üzerinde
olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif ekinde sunacaktır.
4.3.5. ĠĢ Deneyimini Gösteren Belgeler: Ġstekli, ham petrol taĢımacılığında deneyimli
olduğunu ve ihale tarihi itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde (yurt dıĢı bağlantılı olanlar
hariç) bir yıl içerisinde en az 140.000 (yüz kırk bin) ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi
iĢini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; ĠĢ Bitirme Belgelerini ve
taĢıma miktarını gösterir faturaların kopyasını teklif dokümanları içine koyacaktır. Alt yüklenici
olarak alınmıĢ ĠĢ Bitirme Belgeleri ―Kamu Ġhale Genel Tebliği‖ 72.5 ve 72.6 maddelerine uygun
olarak düzenlenmiĢ olmalıdır. Bu maddelere uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
4.3.5.1 ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer
ortakların her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya
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ortakların iĢ deneyim tutarı toplamının ise istenen iĢ deneyim tutarının % 30'undan az olmaması
gerekir. Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı
olmak kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.
4.3.6. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: Her türlü mai (sıvı) taĢıma iĢi benzer iĢ olarak
kabul edilecektir.
4.3.7. ĠĢ, bu Ġhale ġartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere,
ġartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmıĢ
olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama
gelecek bir baĢka Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. Ġhale sonrası, aslı istenen
belgelerin TP tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine ―aslı TP tarafından
görülmüĢtür‖ ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri verilir.
4.3.8. Ġhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. DeğiĢtirilmiĢ
yada paraf edilmemiĢ ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.
5 - Ġhale dokümanı;
TÜRKĠYE PETROLLERĠ Genel Müdürlüğü, Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı, Ġhale
Müdürlüğü, 6. Kat 601 Nolu Oda adresinde görülebilir ve ġartname bedeli 300,00-TL (Üçyüz
Türk

Lirası)

karĢılığı,

Vakıflar

Bankası

T.P.A.O.

Bürosu

TL.

için

Hesap

No:

00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak;
dosya numarası ve Ģartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 27.02.2018 tarih ve saat 14:30‘a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /
GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

Ġhale saatine kadar

Ortaklığımıza ulaĢmayan

teklifler değerlendirmeye

alınmayacaktır.
7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.
8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az AltmıĢ (60) takvim
günü olmalıdır.
10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği‘ne göre
yapılmaktadır.

1560/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle Belediye sınırları içerisinde, yapılaĢma koĢulları cephe hattı, kat adedi
ve/veya saçak seviyesi ile belirlenen planlara plan notu eklenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi ilan panosuna
asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
1544/1-1

—— • ——

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent kadrolarına
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE
DiĢ Hekimliği Fakültesi
DiĢ Hekimliği Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

KADRO
BÖLÜMÜ
ÜNVANI ADET
Protetik DiĢ Tedavisi
Profesör
1
Ortodonti Anabilim Dalı
Profesör
1
ĠnĢaat
Mühendisliği
Bölümü-GeoteknikProfesör
1
Zemin Mekaniği Dalı
Kimya Mühendisliği
Doçent
2
Makine Mühendisliği Bölümü
Doçent
1
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
Doçent
1

Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Ġktisat (ĠNG) Bölümü - Mikroiktisat Alanı
Fakültesi

Doçent

1

BAġVURU ĠġLEMLERĠ:
Doçent kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen
Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; ÖzgeçmiĢlerini,
1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve
Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini
bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora
çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da
ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Genetik ve Biyomühendislik
Bölümüne baĢvuracak adayların ―Biyoproses‖ alanında çalıĢmalarının olması beklenmektedir.
Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde
belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri
müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise;
merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongreSon baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir.
Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular
kabul edilmeyecektir.
(YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmıĢ olması
gerekmektedir. )
Ġlan olunur.
1498/1-1

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

19 ġubat 2018 – Sayı : 30337

19 ġubat 2018 – Sayı : 30337

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.05/304
Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 - 188
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.06.2017 - 3586
TRABZON
Trabzon Ġli, Maçka Ġlçesi, Merkez Mahallesi, sit alanı dıĢında, kamu mülkiyetine ait, 47
ada, 55 parseldeki taĢınmazın koruma altına alınması talebini içeren Mimar Odası Trabzon
ġubesinin 28/03/2017 tarih ve 2017/69 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Maçka Belediye BaĢkanlığı,
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 04/05/2017 tarih ve 94137514-310.99-486 sayılı yazısı ile
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 21/04/2017 tarih ve 2017/469
sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Trabzon Ġli, Maçka Ġlçesi, Merkez Mahallesi, 47 ada, 55 parseldeki taĢınmazın; 5226 ve
3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.
maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
Koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine;
Söz konusu 55 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği
Ģekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 47 ada 40-41-42-52-54-81-111 ile 203 ada 1
parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin
verilmesi gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.04/32
Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 - 188
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.06.2017 - 3581
TRABZON
Trabzon ili, Dernekpazarı ilçesi, Elmalı mahallesi 164 ada,1 parselde yer alan Trabzon
BüyükĢehir Belediyesi mülkiyete ait taĢınmazın kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve cins tahsisi
isteğine iliĢkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 08.05.2017 gün ve 948 sayılı yazısı ve
ekleri Dernekpazarı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 22.05.2017 gün ve E.1161503 sayılı
yazısı, Trabzon valiliği Kadastro Müdürlüğünün 16.05.2017 gün ve E.1124267 sayılı yazısı ile
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.05.2017 gün ve 1885 sayı
ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan
görüĢmeler sonunda;
Trabzon ili Dernekpazarı ilçesi ili, Elmalı mahallesi 164 ada,1 parselde yer alan Trabzon
BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetine ait taĢınmazın, 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863
sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında kaldığından,
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun I (Bir),
korunma alanının ise kararımız ekinde dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli kadastral planda sınırları
çizilen saha olarak belirlenmesine;
TaĢınmazın bulunduğu 164 ada,1 parselin Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘
Korunması gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; verilmesine;
TaĢınmazın tapu kaydında kargır bina ve mezarlık olarak geçen niteliğinin de camii olarak
düzeltilmesine;
Kültür varlığı olarak korunma altına alınan taĢınmazda ve korunma alanında yapılacak
uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin alınmasına;
TaĢınmazın esaslı onarımı gerektiğinde ilgilisince hazırlanacak rölöve restitüsyon ve
restorasyon projelerinin kurulumuz onayından sonra onarımının yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 45

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.01/233
Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 - 188
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.06.2017 - 3577
TRABZON
Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Dürbinar mahallesi, sit alanı dıĢında, Kentsel DönüĢüm
Projesi alanında bulunan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 129 ada 5, 8 (yenisi 3537) ve 11 parseller ile 155 ada 1 ve 46 parsellerdeki taĢınmazların korunma alanlarının
belirlenmesi isteğini içeren Mas Ġmar Harita ĠnĢaat Turizm Gıda Tarım Hay. San. Ltd.ġti.‘nin
20/02/2017 gün ve 17.02.0006 sayılı yazısı ile konuya iliĢkin 16/01/2017 gün ve 17.01.05 sayılı
yazısı; Akçaabat Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 27/03/2017 gün ve 705325 sayılı yazısı;
Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 03/04/2017 gün ve 758417 sayılı yazısı; Akçaabat
Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 07/04/2017 gün ve 1565 sayılı,
13/06/2017 gün ve 1565 sayılı yazıları; Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve
ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın 07/06/2017 gün ve 8663 sayılı yazısı; Trabzon Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 26/04/1988 gün ve 19 sayılı, 31/10/1991 gün ve 1177 sayılı,
18/12/1992 gün ve 1506 sayılı, 31/10/1991 gün ve 1178 sayılı, 18/02/1994 gün ve 1906 sayılı,
21/01/1998 gün ve 3020 sayılı, 06/03/1996 gün ve 2357 sayılı, 18/05/1998 gün ve 3134 sayılı
kararları; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 22/10/2010 gün ve
3020 sayılı kararı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 27/06/2013 gün ve
1324 sayılı, 11/12/2014 gün ve 2136 sayılı, 28/01/2015 gün ve 2173 sayılı, 25/06/2015 gün ve
2403 sayılı, 27/04/2017 gün ve 3484 sayılı kararları; konuya ve kentsel dönüĢüm projesi alanında
bulunan, Dürbinar mahallesi, 129 ada 14 parseldeki taĢınmazın kültür varlığı olarak tescilinin
değerlendirilmesine iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
tarafından hazırlanan 02/03/2017 gün ve 172 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyaları
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Dürbinar mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 129
ada, 14 parseldeki taĢınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı
özelliği gösterdiğinden tescil edilmesine, koruma grubunun II. (iki) grup olarak belirlenmesine,
taĢınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (bir)
grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine, taĢınmaz ve çevresinde can ve mal
güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin ilgililerince ve ilgili kurumlarca alınmasına,
129 ada, 8 (yenisi 35-37) parseldeki taĢınmaza iliĢkin kurulumuzun 18/02/1994 gün ve
1906 sayılı kararı ve dosyası incelendiğinde tescil kaydının kaldırıldığı anlaĢıldığından bu konuya
iliĢkin yapılacak bir iĢlem olmadığına;
Dürbinar mahallesi, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 129 ada 5, 11 ve 14
parseller ile 155 ada 1 ve 46 parsellerdeki taĢınmazların korunma alanlarının ekteki kadastral
haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü inĢai ve
fiziki uygulama öncesi kurulumuzdan izin alınması gerektiğine;
belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 129 ada 6, 7, 23, 35, 37, 10, 12, 13, 16, 17, 46,
39 ve 40 parseller ile 155 ada 3 ve 45 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesine;
129 ada 11 ve 14 parseller ile 155 ada 1 parseldeki tescilli taĢınmazlara ve kurulumuzun
27/04/2017 gün ve 3484 sayılı kararıyla da istenen 155 ada 46 parseldeki tescilli taĢınmaza iliĢkin
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak kurulumuza sunulması gerektiğine
karar verildi.
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Sayfa : 47

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.00/1343
Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 - 188
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.06.2017 - 3569
TRABZON
Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, ÇarĢı Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 170 ada,
28, 29 ve 56 parsellerde tevhit ve yola terk yapılması isteğine iliĢkin görüĢümüzün bildirilmesini
içeren Ortahisar Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 16/12/2016 gün ve 3260
sayılı yazısı; kurul üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucunda 28 ve 29 parsellerdeki
yapıların korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiği belirlendiğinden buna iliĢkin gerekli
belgelerin hazırlanarak kurula sunulmasından sonra tevhit ve yola terk konusunun
değerlendirilmesi gerektiğine iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun
29/03/2017 gün ve 3390 sayılı kararı; 28 ve 29 parsellerin 56 parselle tevhit Ģartının
kaldırılmasının ve 56 parselin tamamına kurulun görüĢünün alınması Ģartıyla imar planında
önerilen 6 kat bina yapılmasının uygun görüldüğüne iliĢkin Ortahisar Belediyesi‘nin 06/06/2017
gün ve 98 sayılı Meclis Kararını içeren Ortahisar Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü‘nün 13/06/2017 gün ve 11762 sayılı yazısı ile konuya iliĢkin 10/02/2017 gün ve 2767
sayılı, 10/03/2017 gün ve 4836 sayılı, 18/05/2017 gün ve 9782 sayılı yazıları; Trabzon
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın 01/06/2017 gün ve
8302 sayılı yazısı; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı‘nın
13/11/1980 gün ve A-2509 sayılı kararı; TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek
Kurulu‘nun 04/09/1985 gün ve 1426 sayılı kararı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu‘nun 11/12/2015 gün ve 2649 sayılı, 27/01/2017 gün ve 3321 sayılı kararları; Trabzon
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 24/01/2017 gün ve 69
sayılı, 13/04/2017 gün ve 311 sayılı uzman raporları ile 20/06/2017 gün ve 460 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, ÇarĢı Mahallesi, sit alanı dıĢında, 170 ada, 28 ve 29
parsellerdeki taĢınmazların 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı
özelliği gösterdiğinden tescil edilmelerine; koruma gruplarının II. (iki) grup olarak, korunma
alanlarının da ekteki kadastral haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine; korunma alanı
içerisinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi kurulumuzdan izin alınmasına;
Tescillenen taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
―korunması gerekli II.(iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin, belirlenen korunma alanı içerisinde
kalan 170 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 53, 69 ve 37 parsellerin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma
Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine;
170 ada 28, 29 ve 56 parsellerde yapılmak istenen tevhit ve yola terk uygulamasının, 28
ve 29 parsellerdeki taĢınmazların kültür varlığı olarak tescil edilmesi nedeniyle uygun
olmadığına; 56 parsel belirlenen korunma alanı dıĢında kaldığından parsele iliĢkin kurulumuzca
yapılacak bir iĢlem olmadığına karar verildi.

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

19 ġubat 2018 – Sayı : 30337

1474/4/1-1

19 ġubat 2018 – Sayı : 30337

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.05/758-336
Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 - 188
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.06.2017 - 3566
TRABZON
Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, 3 nolu Erdoğdu mahallesi, doğal sit alanında, özel mülkiyete
ait, TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu‘nun 22/10/1987 gün ve 3697 sayılı
kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli, 144 pafta, 1124 ada (eskisi 483 ada), 31
ve 33 parsellerde bulunan taĢınmazların korunma alanlarının belirlenmesini ve taĢınmazlarda
yapılan uygulamaları içeren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
tarafından hazırlanan 16/03/2017 gün ve 319 sayılı uzman raporu ile konuya iliĢkin Ortahisar
Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 15/05/2017 gün ve 9515 sayılı yazısı;
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 02/10/1992 gün ve 1457 sayılı,
29/04/1993 gün ve 1553 sayılı, 02/10/1992 gün ve 1456 sayılı kararları okundu, ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, 3 nolu Erdoğdu mahallesi, doğal sit alanında, özel mülkiyete
ait, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli, 144 pafta, 1124 ada (eskisi 483 ada), 31 ve 33
parsellerde bulunan taĢınmazların korunma alanlarının ekteki kadastral haritada gösterildiği
Ģekilde belirlenmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama
öncesi kurulumuzdan izin alınmasına;
tescilli taĢınmazların koruma gruplarının II. (iki) grup olarak yeniden belirlenmesine,
tescilli taĢınmazlara iliĢkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak
kurulumuza sunulmasına;
tescilli taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması
gerekli II.(iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin, belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 1124 ada
30,32 ve 65 parseller ile 2882 ada 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar
verildi.
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Sayfa : 51

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
53.00/304
Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017-186
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25.05.2017-3545
TRABZON
Rize Ġli, Merkez, Gülbahar Mahallesi, sit alanı dıĢında, tescilli yapı komĢu parselinde,
özel mülkiyete ait, 545 ada, 6 parseldeki imar planı değiĢikliğinin değerlendirilmesi talebine
iliĢkin, Rize Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 15.05.2017 gün ve 27098 sayılı yazısı,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‘nun 13.11.1982 gün ve A-3966 sayılı kararı,
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 02.06.1989 gün ve 335 sayılı kararı,
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 28.04.2015 gün ve 2329 sayılı,
27.05.2015 gün ve 2375 sayılı kararları, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü‘nün 18.05.2017 gün 2017/364 sayılı uzman raporu okundu ve dosyası incelendi,
yapılan görüĢmeler sonucunda;
Rize Ġli, Merkez, Gülbahar Mahallesi, 545 ada, 3 parseldeki konutun korunma alanının
ekte dağıtımı yapılan haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine, korunma alanı içerisinde
yapılacak her türlü uygulama öncesi Kuruldan izin alınması gerektiğine,
545 ada 6 (eski 2) parseldeki imar planı değiĢikliğinin; tescilli yapının imar yolunda
bırakılmıĢ olması, görünüĢ ve siluetini olumsuz etkileyecek olması ve olması sebepleri ile uygun
olmadığına,
Tescilli taĢınmaza iliĢkin rölöve retitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak
kurulumuza sunulmasına, can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin ilgililerince ve ilgili
kurumlarca alınması gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 53

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
28.10/08
Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017 - 185
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25.05.2017 - 3539
TRABZON
Giresun ili, Doğankent ilçesi Güvenlik köyü ile doymuĢ köyü arasında HarĢit çayı
üzerinde bulunan günümüze doğu ayak kalıntısı ulaĢan taĢ kemer köprünün tescil edilmesi
isteğine iliĢkin, Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünün,06.03.2017 gün ve
E.65790 sayılı yazısı, Doğankent Kaymakamlığı‘nın 15.03.2017 gün ve E.150 sayılı yazısı, Ġlçe
Özel Ġdare Müdürlüğünün 25.04.2017 gün ve E.220 sayılı yazısı, Giresun Ġl Özel Ġdaresi Yol ve
ulaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 04.04.2017 gün ve 472 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.05.2017 gün ve 1801 sayı ile kayıtlı uzman
raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda;
Giresun ili, Doğankent ilçesi Güvenlik köyü ile doymuĢ köyü arasında HarĢit çayı
üzerinde bulunan günümüze doğu ayak kalıntısı ulaĢan taĢ kemer köprünün, 3386 ve 5226 sayılı
kanunla değiĢik, 2863 sayılı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunun 6. Maddesi kapsamında
kaldığından mevcut kalıntının korunması gerekli kültür varlığın olarak tescil edilmesine;
Köprü kalıntısının korunma grubunun I (bir); Korunma alanın ise ekteki1/1000 ölçekli
haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine;
Tescilli köprü için belirlenen korunma alanının içinde kalan 169 ada 1 parselin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ‗‘Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma
Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine;
Köprünün orijinaline uygun olmak kaydıyla inĢası halinde ilgili kurumlarca hazırlanacak
rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasına karar verildi
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Sayfa : 55

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
28.01/09
Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017 - 185
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.05.2017 - 3538
TRABZON
Giresun ili, Alucra Ġlçesi, Hacıhasan Köyü, sit alanı dıĢında mülkiyeti Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ait 140 ada, 12 parselde yer alan misafirhanenin tapu kaydında ― TaĢ türbe ve
arsası‖ olarak yazılı olan cinsinin, halihazır kullanım durumuna göre ―kargır misafirhane ve
arsası‖ olarak cins değiĢikliği iĢleminin yapılması isteğine iliĢkin Trabzon Vakıflar Bölge
Müdürlüğünün 30.12.2016 gün ve 2507 sayılı yazısı, parsele iliĢkin alınmıĢ Trabzon Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1998 gün ve 3182 sayılı, 13.10.200 gün ve 2000
tarih ve 3935 sayılı kararı;
140 ada, 12 parsel ile aynı köyde yer alan yine mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait
121 ada, 35 parselin vasfında yapılan sehven hataya iliĢkin Trabzon Kültür Varlıkları Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.05.2017 gün ve 2017/325 sayılı uzman raporu ile parsele iliĢkin
alınmıĢ Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2016 gün ve 2924 sayılı kararı
okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Giresun ili, Alucra Ġlçesi, Hacıhasan Köyü, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait,
121 ada, 35 parselde yer alan ve sehven verilen ―misafirhane ve arsası‖ vasfının ― türbe ve arsası‖
olarak, 140 ada, 12 parselde yer alan taĢınmazın ― türbe ve arsası‖ olan vasfının ―misafirhane ve
arsası‖ olarak düzeltilmesine,
Giresun ili, Alucra Ġlçesi, Hacıhasan Köyü, 121 ada 35 parselin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine, ―korunması gerekli I. Grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin, Giresun ili, Alucra Ġlçesi,
Hacıhasan Köyü, 140 ada, 12 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II.
Grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğinde,
140 ada, 12 parselde yer alan misafirhanenin korunma alanının ekte onaylanarak dağıtımı
yapılan alan olarak belirlenmesine ve koruma alanı içerisinde yer alan ―140 ada, 9 ve 13‖
parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―kültür varlığı korunma alanındadır‖ Ģerhinin
verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına karar verildi.
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Sayfa : 57

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.07/186
Toplantı Tarihi ve No : 24/05/2017 - 185
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24/05/2017 - 3533
TRABZON
Trabzon ili, KöprübaĢı Ġlçesi, Akpınar mahallesi, tescil kaydı süren 168 ada, 233 parsel
(eskisi kadastro kaydı 144 ada, 1 parsel) ile 234 (eskisi kadastro kaydı 144 ada, 2 parsel) parsel
üzerinde yapılmak istenen plan değiĢikliğine iliĢkin Trabzon BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve
ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın 01/12/2016 gün ve E.5342 sayılı ve 09/02/2017 gün ve E.2453
sayılı yazıları ile Sürmene kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü‘nün 19/01/2017 gün ve E.159431
sayılı yazısı ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 23/03/2011 gün ve
3280 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nce
hazırlanan 18/05/2017 gün ve 2017/349 sayılı uzman raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi,
yapılan görüĢmeler sonunda;
Trabzon ili, KöprübaĢı Ġlçesi, Akpınar mahallesi, tescil kaydı süren 168 ada, 233 (eski
kadastro kaydı 144 ada, 1 parsel) parselde yer alan tescilli taĢınmaza iliĢkin korunma alanı
sınırlarının ekte dağıtılan kadastral durumda görüldüğü Ģekilde belirlenmesine;
Korunma alanı sınırı içinde bulunan 168 ada, 232 (eski kadastro kaydı 144 ada, 4 parsel)
parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ‗‘ Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı
Korunma Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine;
Tescilli taĢınmazın parseli ile korunma alanında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki
uygulama öncesi Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘ndan izin alınması
gerektiğine;
168 ada, 233 parsel ve 234 parseli kapsayan plan değiĢikliği talebinin uygun olduğuna;
Uygulamaların ekte dağıtımı yapılan kadastral plan ve imar planı doğrultusunda
yapılmasına karar verildi.
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Sayfa : 59

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.05/303
Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017- 185
Karar Tarihi ve No

: 24.05.2017 - 3518

TOPLANTI YERĠ
SÜRMENE

Trabzon Ġli, Maçka Ġlçesi, KırankaĢ Mahallesi, sit alanı dıĢında, kamu mülkiyetine ait, 146
ada, 1 parseldeki okul ve çeĢmenin koruma altına alınması talebini içeren Trabzon Valiliği, Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih ve 45474336/150-635 sayılı yazısı, Maçka
Kaymakamlığı, Kadastro Müdürlüğünün 03/05/2017 tarih ve 96238146-160.99-E.1020553 sayılı
yazısı, Maçka Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 04/05/2017 tarih ve
94137514-310.99-485 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü‘nün 24/05/2017 tarih ve 2017/389 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Trabzon Ġli, Maçka Ġlçesi, KırankaĢ Mahallesi, 146 ada, 1 parseldeki taĢınmazların; 5226
ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.
maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
Koruma gruplarının I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin
tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine; koruma alanlarının ise kendi parseli olarak belirlenmesine karar verildi.
1474/10/1-1

—————
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.07/164
Toplantı Tarihi ve No : 27/04/2017 - 183
Karar Tarihi ve No

: 27/04/2017 - 3486

TOPLANTI YERĠ
TRABZON

Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Üstündal, Aksu, Dirlik, Karacakaya ve Gültepe Köylerindeki
kültür varlıklarının 2863 sayılı yasa kapsamında tespit edilmesi talebini içeren Sürmene
Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 14/07/2016 tarih ve 64305970-839-761 sayılı
yazısı, konuya iliĢkin Sürmene Kaymakamlığı, Tapu 02/03/2017 tarih ve 66824736160.99[160.99]/-4898818 sayılı yazısı, Kacakaya Mahallesinin kentsel sit alanı yapılmasını içeren
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneğinin 31/01/2017 tarih ve 2017/73 sayılı yazısı, Trabzon
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 03/02/2017 tarih ve 2017/89 sayılı,
07/04/2017 tarih ve 2017/273 sayılı uzman raporları, okundu ekleri ve dosyası incelendi, yerinde
yapılan incelemeler sonucunda;
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Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Karacakaya, Mahallesinde bulunan ve ekli listede kadastral
bilgileri verilen 27 (yirmiyedi) adet taĢınmazın; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklılarını Koruma Kanunu kapsamında kaldıklarından kültür varlığı olarak
tescil edilmesine; tescillenen taĢınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine ‗‗Korunması
Gerekli Kültür Varlığıdır‘‘ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına;
Kentsel Sit Alanı talebinin, kurulumuzca yerinde yapmıĢ olduğu inceleme sonucu
belirlemiĢ olduğu taĢınmazların tespit ve tescil iĢlemlerinin tamamlanmasından sonra
değerlendirilebileceğine karar verildi.
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Sayfa : 61

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
61.01/230
Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017 - 183
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.04.2017 - 3482
AKÇAABAT
Trabzon Ġli, Akçaabat Ġlçesi, Dürbinar Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 124
ada, 127 parseldeki konutun koruma altına alınması talebini içeren ilgilisinin 23/01/2017 tarihli
yazısı, konuya iliĢkin Araklı Kaymakamlığı, Kadastro Müdürlüğünün 23/01/2017 tarih ve
96761719-205.02[205.02]-E.179143 sayılı yazısı, Akçaabat Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün
07/02/2017 tarih ve 28101121-105-E.288599 sayılı yazısı, Akçaabat Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 15/02/2017 tarih ve 97510926-791 sayılı yazısı, Trabzon BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 22/03/2017 tarih ve 91352717-310.99E.4594 sayılı yazıları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün
17/04/2017 tarih ve 2017/303 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonucunda;
Trabzon Ġli, Akçaabat Ġlçesi, Dürbinar Mahallesi, 124 ada, 127 parseldeki konutun; 5226
ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.
maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin
tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine;
Söz konusu 124 ada, 127 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda
iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan 124 ada 32 parsel;
164 ada 35 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖
Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 63

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
29.05/10
Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 182
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 26.04.2017 - 3480
TRABZON
GümüĢhane ili, Torul Ġlçesi, merkezinde yer alan tescilli Torul Köprüsünün korunma
alanının revizesini içeren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 14/03/2017
tarih ve 166 sayılı uzman raporu, tescilli köprü ve çevresine iliĢkin alınan Trabzon Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08/08/1995 tarih ve 2220 sayılı, 25/12/1996 tarih ve 2679
sayılı, 02/07/2004 tarih ve 5043 sayılı kararı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 26/04/2007 tarih ve 1086 sayılı, 27/07/2011 tarih ve 3546 sayılı, Trabzon
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31/10/2012 tarih ve 814 sayılı, 20/03/2013 tarih ve
1100 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 14/03/2017
tarih ve 166 sayılı raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan incelemeler ve görüĢmeler
sonucunda;
GümüĢhane ili, Torul Ġlçesi merkezinde yer alan tescilli Torul Köprüsü‘nün korunma
alanının ekteki haritada sınırları belirlenen saha olarak belirlenmesine, belirlenen korunma
alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli
TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 65

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
29.03/66
Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 182
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 26.04.2017 - 3479
TRABZON
GümüĢhane Ġli, Kürtün Ġlçesi, Melikli Köyü, Katırcılı Mevkii sit alanı dıĢında, orman
vasıflı,143 ada, 143 parsel üzerinde bulunan tescilli Kürtün Kalesi‘nin tarihi-turistik değerlerinin
tanıtılması, yaĢatılması ve turizme açılabilmesi talebini içeren Kürtün Belediye BaĢkanlığı, Fen
ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 24/03/2017 tarih ve 35435712/73 sayılı yazısı; konuya iliĢkin, Mülga
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 20/12/2006 tarih ve 902 sayılı
kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 19/04/2017 tarih ve
2017/290 sayılı uzman raporu, okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
GümüĢhane Ġli, Kürtün Ġlçesi, Melikli Köyü, Katırcılı Mevkii, 143 ada, 143 parsel
üzerinde bulunan tescilli Kürtün Kalesi‘nin koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise ekli
kadastral planda koordinatlarıyla beraber sınırları çizilen saha olarak belirlenmesine;
Kürtün Ġlçesi, Melikli Köyü, 143 ada, 143 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
‗tescilli kültür varlığıdır‘ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına;
Tescilli Kürtün Kalesi‘nin tarihi, turistik değerlerinin tanıtılması, yaĢatılması ve turizme
açılabilmesi için; kale ve çevresinde, ilgili müze müdürlüğü denetiminde bitki temizliğinin
yapılarak, kaleye iliĢkin hazırlanacak Çevre Düzenleme Projesi‘nin ivedilikle kurulumuza
iletilmesi gerektiğine; karar verildi.
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Sayfa : 67

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
28.16/17
Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 182
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 26.04.2017 - 3475
TRABZON
Giresun Ġli, Çamoluk Ġlçesi, Yeniköy Köyü, sit alanı dıĢında, mülkiyeti Köy Tüzel
KiĢiliğine ait, 166 ada, 15 parseldeki caminin kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren
Giresun Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, 06/09/2016 tarih ve 95696070169/1920
sayılı yazısı, konuya iliĢkin BaĢbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge
Müdürlüğünün 25/10/2016 tarih ve 11803514-150.01-2051 ile 08/11/2016 tarih ve 11803514150.01-2148 sayılı yazıları, Çamoluk Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih ve
50431376-160.99[160.99]-E.676651 sayılı yazısı, Giresun Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün
12/04/2017 TARĠH ve 739154468-170.03.01-E.853563 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 16/03/2017 tarih ve 2017/260 sayılı uzman
raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Giresun Ġli, Çamoluk Ġlçesi, Yeniköy Köyü, 166 ada 15 parseldeki caminin; 5226 ve 3386
sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi
kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
Koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine;
Söz konusu 166 ada, 15 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda
iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan 166 ada 14, 16, 67,
71, 80 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin
verilmesi gerektiğine karar verildi.
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— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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